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 هذه املقاالت ... هذا الكتاب
 

ا، بدأت يف العام    ، 1998هذه املقاالت جتربة يف الكتابة الصحفية أعتز 
"، وخالل سنوات احمللل السياسينت يف حاجة إليها الستكمال أدوات "ومنحتين فرصة ك

غريت إيقاع قراءايت ووجهتها، وشحذت حدًسا سياسًيا مكنين من التقاط ما يصلح أن 
" امتدت البيانيكون موضوع مقال، وتلك خربة تصقلها املمارسة. والعالقة مع جريدة "

اء عالقتها بعدد من الكتاب كنت )، وبسببها قررت إدارة اجلري2010(عام حىت ال دة إ
أحدهم، ضمن إجراءات تقشف واسعة. وبنهاية التجربة كنت قد كتبت على صفحات 

لطبيعتها التحليلية فقد عزمت على  –إدراًكا مين  –اجلريدة املرموقة مئات املقاالت. واليوم 
فية، وقسم منها، مجع املقاالت يف كتاب، وبعضها يتناول قضا ذات طبيعة فكرية أو ثقا

 قد يكون من املفيد استكشاف مدى دقة استشرافها، بعد مرور سنوات على نشرها. 

ويف احلقيقة فإن الكتاب شهادة على سنوات من احلرية املهنية الواسعة اليت   
قبل أن تشهد  – البيانممثلة يف جريدة  –عايشتها بنفسي يف صحافة دولة اإلمارات 

  تغريات كبرية. 

حماولة لتوثيق جتربة شخصية، وهي أوًال  –جمموعة بني دفيت كتاب  –ت واملقاال
 وأخريًا ملك القاريء.

 ممدوح الشيخ
  2022 أغسطس 
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  )1( أيها السادة هل يبقى انتظار؟

  

  "أيها السادة مل يبق انتظار   
  سقط املهر من اإلعياء   

  واحنلت سيور العربة 
  رة السوداء حول الرقبةضاقت الدائ

  صدر يلمسه السيف 
  ويف الظهر: اجلدار

  أيها السادة مل يبق انتظار!!" 
  

هكــذا رأى (الراحــل) أمــل دنقــل، شــاعر مصــر الكبــري، صــورة األمــة العربيــة يف 
). وقد كتبهـا بـني نكسـة يونيـو وانتصـار أكتـوبر 1970" (املوت يف الفراشقصيدته "

العــريب. وعنــدما أعــود إىل هــذه الســطور الناريــة أتســاءل: يف مرحلــة عصــيبة مــن التــاريخ 
هواهلــا ومــا ينتظــر  مــل دنقــل ليعــيش تســعينات القــرن املاضــي  ومــاذا لــو امتــد العمــر 

  األمة من أهوال يف مفتتح القرن اجلديد؟ 

  

                                                 
  .2003/ 1/ 10 ) نشر يف1(
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  دعوة للمبادرة

ن اللحظــــة حلظــــة انتقــــال مــــن االنتظــــار حلالــــة الفعــــل تشــــيع يف  واإلحســــاس 
ايف العـريب بدرجــة مـن اإلحلـاح ال ختتلـف عنهــا يف شـعر أمـل دنقـل وغــريه. اخلطـاب الثقـ

 مهًمـا ومؤخرا نشر الكاتب والسياسي املصري املعروف الـدكتور مصـطفى الفقـي مقـاًال 
) يدعو فيه ملبادرة غري تقليدية يف شأن الصراع 2002/ 12/ 24جريدة احلياة اللندنية (

  العريب الصهيوين. 

، واحلاجـــة ملبـــادرات غـــ ـــا تشـــمل الكثـــري مـــن امللفـــات والقضـــا ري تقليديـــة عربًي
ــــرؤى املســــتقرة يف الواقــــع العــــريب  فــــالزمن يتجــــاوز الكثــــري مــــن األفكــــار واملمارســــات وال
تمعــات العربيــة  سياســًيا واقتصــادً وعلميًــا وتقنيًــا... إخل، بــوترية تتجــاوز كثــريًا قــدرة ا

  تعامل مع مستجدات الواقع العاملي.على إدارة تغيري مقصود جيعلنا قادرين على ال

ورغـم أن مثــل هـذه الــدعوات كثـريًا مــا تثــري خمـاوف الكثــري مـن املثقفــني العــرب 
الـــذين خيشـــون أن تكـــون دعـــوات التغيـــري ســـتارًا لعمليـــات اجتيـــاح غـــريب شـــامل تقتلـــع 
جــذور ثقافتنــا وهويتنــا، فــإن مثــل هــذه التخوفــات تنطــوي علــى جتاهــل متعمــد حلقــائق 

خة يف مقـــدمتها أن التفاعـــل احلقيقـــي يثـــري احلضـــارات وال يقضـــي عليهـــا، عديــدة راســـ
  ا مما يتخوفون.سالمية أكثر رسوخً وأن هويتنا العربية اإل

فاالســتعمار الغــريب اجتــاح املنطقــة العربيــة ملــا يزيــد عــن قــرن مــن الزمــان وخــرج 
ا حمـل إمجـاع. ويظـل املثـل الفرنسـي يف اجلزائـ ر أشـهر األمثلـة منهـا واهلويـة العربيـة لشـعو

إذ بقـــي الفرنســـيون فيهـــا أكثـــر مـــن مائـــة عـــام بـــذلوا خالهلـــا جهـــوًدا خرافيـــة اســـتهدفت 
% مــن 6" اجلزائــريني وخرجــوا منهــا وعــدد مــن يتكلمــون الفرنســية ال يتجــاوز فرنســة"

  الشعب اجلزائري، بينما تضاعفت النسبة بعد رحيل االستعمار!.
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فعاليـــــة للمثقفـــــني واملفكـــــرين  والوضـــــع العـــــريب الـــــراهن يف حاجـــــة لـــــدور أكثـــــر
ملرونـــة واجلـــرأة، ويف حاجـــة إىل مبـــادرة  القـــادرين علـــى بلـــورة رؤى للمســـتقبل تتصـــف 
ت القائمــة واملنتظــرة. فالصــراع العــريب الصــهيوين،  (ورمبــا مبــادرات) عربيــة حبجــم التحــد

ضـعف والتصورات الغربية ملستقبل املنطقة، والعالقة بني الشعوب واألنظمة احلاكمـة، و 
ت، وتفشــــــي األميــــــة، واحلاجــــــة للتحــــــديث  النظــــــام اإلقليمــــــي العــــــريب، وغيــــــاب احلــــــر

  االقتصادي الشامل، وأوضاع األقليات والنساء واجلماعات املهمشة. 

وصوًال إىل العالقات العربية مـع العـامل ودوائرهـا املتداخلـة واملتماسـة مـع: األمـة 
خــوم)، والقــارة األفريقيــة، وعــامل اجلنــوب اإلســالمية وخباصــة دول اجلــوار غــري العربيــة (الت

ــــل هــــــذه القضــــــا حتتــــــاج  عمومــــــا مــــــن أمريكــــــا الالتينيــــــة إىل جنــــــوب شــــــرق آســــــيا. كــ
اسـرتاتيجيات جديــدة ودفعــات قويـة مــن العمــل اجلــاد إلعـادة صــياغة املفــاهيم لتتأســس 

  عليها عالقات أكثر رسوًخا وواقعية. 

  

  وتبقى قضية القضا

كثـــر إحلاًحـــا وخطـــورة وتعقيـــًدا قضـــية العالقـــة مـــع وتظـــل القضـــية األعقـــد واأل
الغــــرب، وتشــــابكها مــــع قضــــا مثــــل: األمــــن، والــــنفط، ومــــرياث الصــــراع احلضــــاري، 
امـات،  والصراع العريب الصـهيوين. ومل يعـد مقبـوًال أبـًدا أن نظـل أسـرى ثقافـة تفنيـد اال

زه ومـا نـود أن وحتسني الصـورة، والـدفاع عـن الـذات، دون تصـور حمـدد ملـا نريـد أن ننجـ
  نتجنبه. 

يت دور العلمـــاء ومراكـــز البحـــث ذات األداء الرفيـــع الـــيت يفتقـــر واقعنـــا  وهنـــا 
العريب ملا يكفي منها لألسف الشديد. وكل تصور نظري ال يتأسس على معرفـة وثيقـة 
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دقيقة عميقة للغرب سيكون نصيبه من النجاح حمدوًدا مبا يتوفر له من قرب من الواقـع 
  أقرب للصدفة!.  يتحقق بشكل

اللـويب واملقارنة بني عدد املؤسسات البحثية واإلعالمية املنضوية حتـت مظلـة "
ت املتحـدة وحـدها وكـل املؤسسـات املماثلـة يف العـامل العـريب (مـع الصـهيوين " يف الـوال

ت) يــدرك إىل أي حــد يعــوز ملواجهــة الــراهن  مراعــاة فــوارق: اخلــربة والكفــاءة واإلمكــا
  ى التعامل مع القادم رؤية أكثر اعتماًدا على معطيات الواقع وأدوات العلم. والقدرة عل

ــوقراط احلقيقيــنيوإذا زاد الــوزن النســيب لتــأثري " " يف عمليــة اختــاذ القــرار التكن
ووضــع التصــورات املســتقبلية، فمــن املؤكــد أن جتــارب كثــرية مريــرة ولــدت يف رأس صــانع 

 حتولـت لواقـع جبـرة قلـم، ودفعـت مثنهـا األمـة قرار، فلـم ختضـع ألي تقيـيم أو متحـيص مث
  كلها ميكن أن ختتفي من الواقع العريب. 

ا أن املنطقــة العربيــة حمــيط جغــرايف وسياســي وهــا هــو درس العــراق يعلمنــا مجيًعــ
واحـــــد، وأن الرصاصـــــة الـــــيت تنطلـــــق يف بغـــــداد ميكـــــن أن يســـــمع دويهـــــا يف القـــــاهرة أو 

ط!  ض، أو حىت الر   الر

قفون العـرب مًعـا مشـروًعا ألجـل املسـتقبل، فأمـل دنقـل مل يبـالغ، ومل فليبدأ املث
  ختنه شاعريته وبصريته مًعا، حني قال قبل أكثر من ثالثني عاًما:

  "!أيها السادة مل يبق انتظار"
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  )2( دكتاتورية "النبوءة"
  

ت  ـــوال ـــة الـــيت تنتهجهـــا ال تثـــري التحـــوالت الـــيت تشـــهدها السياســـات اخلارجي
األمريكيــة عقــب أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب اهتمــام احملللــني واملــراقبني،  املتحــدة

ـــــرتة، بــــــدًءا مــــــن العمليــــــة العســــــكرية يف  ـــــري تطــــــورات األحــــــداث خــــــالل هــــــذه الفـ وتشـ
لعـــدوان علــى العـــراق إشــارات قويـــة إىل أن هــذه األحـــداث،  أفغانســتان، إىل التهديــد 

، منحــت تيــارات بعينهــا علــى ســاحة الــيت اعتــربت انعكاًســا لتحــوالت جذريــة يف الرؤيــة
السياســــة األمريكيــــة، فرصــــة اإلمســــاك بدفــــة القــــرار السياســــي األمريكــــي، وخباصــــة فيمــــا 

ت املتحــدة مـع العـامل.يتصـل بعال وإذا بقـي اخلطــاب التحليلـي العـريب أســري  قـات الـوال
مقــــوالت ســــيطرة الشــــركات عــــابرة القــــارات وجمموعــــات الضــــغط الــــيت متثــــل أصــــحاب 

االقتصــادية الكبــرية علــى القــرار، فســنرتك خصــومنا احلقيقيــني وحنــارب طــواحني املصــاحل 
  اهلواء. 

ت املتحــدة مــن احلــرب العامليــة الثانيــة تقــود التحــالف  وعنــدما خرجــت الــوال
املنتصر منتشـية بقنبلتهـا النوويـة، واالقتصـاد األقـوى يف العـامل الغـريب، كـان االنتصـار قـد 

يف جممع الصناعات العسكرية األمريكـي، الـذي تضـخم  صنع خنبته، ممثلة بشكل رئيس
بشـــكل فرضـــته ظـــروف احلـــرب، حـــىت أصـــبح القطـــاع القائـــد علـــى املســـتويني الصـــناعي 
مع، من خـالل واجهـات سياسـية مدنيـة، أن يسـيطر بشـكل  والتقين، وقد جنح هذا ا
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م علــى السياســة اخلارجيــة األمريكيــة حــىت بدايــة الســبعينيات مــن القــرن  املنصــرم، شــبه 
  عندما وضعت اللبنات األوىل لسياسة الوفاق بني القطبني. 

لد رجيان اجلمهوري املتصـهني للمكتـب البيضـاوي يف البيـت  وحىت وصول رو
البـيض، كـان النفـوذ الصــهيوين منحصـرًا بشـكل أساسـي يف مؤسســات اللـويب الـيت كــان 

الصــعود األكــرب اليهــود األمريكيــون يشــكلون عمادهــا، وشــهدت ســنوات حكــم رجيــان 
للتيارات األصولية الصهيونية املسـيحية، الـيت اختـذت موقًفـا أكثـر تطرفًـا مـن مؤسسـات 

ــــهيوين ــــويب الصـ ـــت املقـــــوالت الصـــــهيونية يف بســـــاطتها وعـــــدوانيتها  اللـ نفســـــه، وكرســ
ومنحتها رصيًدا كبريًا من املصـداقية وأشـاعتها يف اخلطـابني السياسـي واإلعالمـي، حـىت 

  ن أوضح مساته. تكاد اآلن أن تكو 

ليــــة  لتــــوازي مــــع هــــذا التيــــار اكتســــب التيــــار احملــــافظ اليميــــين، بــــرؤاه اإلمرب و
العنصــرية، مــدى ملحوظًــا يف احلــزبني األمريكيـــني الكبــريين، وإن كــان وجــوده األكـــرب مل 
ت  ـــوال ـــع ال ـــار يف أن تتب ـــة هـــذا التي ألســـاس، والتقـــت رغب يـــزل يف احلـــزب اجلمهـــوري 

سياسات خارجية أكثر اعتمـاًدا علـى القـوة مـع رغبـة التيـار الصـهيوين  املتحدة األمريكية
إلميــان العميــق بــرؤى نبوئيــة لنهايــة العــامل  –املســيحي  يف بنــاء جســور قويــة  –مــدفوًعا 

بــني القناعــات والسياســات، علــى حنــو يصــبح العــامل معــه ســاحة حــرب بــني قــوى اخلــري 
ملعىن احلريف.    وقوى الشر 

ثـــــر التيـــــار الليـــــربايل يف السياســـــة  –لألســـــف الشـــــديد  –وترافـــــق مـــــع هـــــذا 
األمريكيــة حبقيقـــة أنــه اآلن ميثـــل األقليــة، وأن الطبيعـــة التبشــريية للخطـــاب الســائد علـــى 

 –إىل حـد بعيـد  –الساحة األمريكية تركـت بصـمات واضـحة عليـه فأصـبح هـو اآلخـر 
حلمــــاس نفســــه الــــ لقــــوة،  ذي تطالــــب بــــه يــــدعو لفــــرض الدميقراطيــــة علــــى اآلخــــرين 

جتمـــاع هـــذه التيـــارات أصـــبح  التيـــارات التبشـــريية بفـــرض املســـيحية علـــى اآلخـــرين. و
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ـا مـن تبشـري  ت املتحـدة مبـن مينعو العامل أمام قوة دافعة هائلـة لفكـرة أن تصـطدم الـوال
لنســـــبة للتيـــــار املســـــيحي الصـــــهيوين " ــون العـــــامل برســـــالتها، وهـــــذه الرســـــالة هـــــي  هرجمـــ

لنســالنوويــة لنســبة للتيــار الليــربايل يف املســيحيةبة للتيــار التبشــريي الــديين: ""، و "، و
لنسبة لليمني املتشدد: "الدميقراطيةطبعته اجلديدة: "   ".  اهليمنة األمريكية"، و

ت املتحـدة أو مسـئوليتها فـإن النتيجـة واحـدة،  وسواء كان املـربر أحقيـة الـوال
ت املتحدة تبدو كما لـو  وكل عقبة تواجه هذا املسعى لن تستطيع أن  توقفه ألن الوال

" كاذبـــة، ال ختتلـــف عـــن الـــروح الرســـالية الـــيت تـــتقمص رســـاليةكانـــت تتقمصـــها روح "
" إال من حيث الوجهة، فكليهما يعتقد أنه منوط به إنقاذ العـامل، ومـن  القاعدةتنظيم "

لضريبة اليت يدفعها.    كان هذا هدفه فال يبايل 

" ال تعــــين طهرانيــــة املمارســــة طهرانيــــة اخلطــــابن "وغــــين عــــن البيــــان طبعــــا أ
ـا خمبـأة بشـكل  وغياب األبعاد النفعية املباشرة اقتصادية كانت أو سياسـية، بـل يعـين أ
مصقول خلف اخلطاب األصويل األمريكي، وكارتالت النفط والسـالح جـزء رئـيس مـن 

ــا لكنهــا ال حتتــل موقــع القيــادة.  وهــو مــا يؤكــد أننــا إزاء آلــة اهليمنــة، تــؤثر فيهــا وتتــأثر 
وهــــي ديكتاتوريــــة أشــــد  –الدينيــــة واأليدلوجيــــة علــــى الســــواء  –ديكتاتوريــــة النبــــوءات 

  وطأة. 

فاهليمنة تبدأ فكرة قبل أن تتحول إىل أساطيل تنشر اخلوف يف العامل حيث 
  ترفرف األعالم األمريكية!
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  )3( من املسكوت عنه يف امللف العراقي
  

لتفســـري التـــآمري للتـــاريخ، لكنـــه غـــرام لـــه مـــا يـــربره مـــن للعقـــل العـــريب غـــرام 
التجارب املريرة املتالحقة خالل القرن املنصرم، ففـي أثنـاء احلـرب العامليـة األوىل اسـتغل 
الغــرب حالــة الــرتدي الــيت أصــابت العالقــات العربيــة الرتكيــة وأقنعــوا الشــريف حســني بــن 

الحنيــاز لربيطانيــا وحلفائهــا ضــد األتــراك م قابــل مكاســب سياســية، وقبــل انتهــاء علــى 
قنبلــــة  –ويف مقــــدمتهم الشــــريف حســــني نفســــه  –احلــــرب انفجــــرت يف وجــــه العــــرب 

اتفاقية سيكس بيكو الـيت كانـت البدايـة احلقيقيـة لتحـول الدولـة اليهوديـة مـن فكـرة إىل 
  واقع.

ومل تنتـــه املفاجـــآت السياســـية فأصـــدرت بريطانيـــا وعـــد بلفـــور املشـــئوم قبـــل أن 
ـــة عنـــدما دعـــت  جيـــف حـــرب مراســـالت احلســـني/ مكمـــاهون. ويف احلـــرب العامليـــة الثاني

بريطانيــا حكومــات الــدول العربيــة الواقعــة حتــت االحــتالل الربيطــاين إىل الوقــوف معهــا 
ضــد احملــور مقابــل احلصــول علــى اســتقالها بعــد احلــرب، فــإذا بربيطانيــا بعــد احلــرب ال 

ر  لتنصــل مــن وعودهــا، بــل ترتكــب بــدم  د أبشــع جرميــة ارتكبــت حبــق العــرب تكتفــي 
  يف القرن العشرين، وهي رعايتها نشأة الكيان الصهيوين. 

ـرد أن التـاريخ ال تصـنعه خمططـات  وقد يكون صحيًحا يف التحليل النظـري ا
مريــــة، فهــــو علــــى املســــتوى االســــرتاتيجي ســــاحة للتــــدافع مفتوحــــة آفاقهــــا علــــى كــــل 

                                                 
  .2003/ 2/ 15) نشر يف 3(



19 
 

كآليـــــة مــــن آليـــــات الصــــراع علـــــى املســـــتوى   املمكنــــات، لكـــــن املــــؤامرة موجـــــودة دائمــــا
التكتيكي. ولكي نقدر الوزن النسيب للعوامل املختلفة الـيت حتكـم مسـار األزمـة نتجـاوز 

ت التفســـري النفطـــي" " الـــذي ال يكـــاد يـــرى يف العـــراق إال بئـــر نفـــط تثـــري شـــهية الـــوال
  املتحدة، فهو بسيط لدرجة تصيب بعمى البصرية التام. 

العراقية احلاليـة خبلفيـات غـري معروفـة لقصـة الوحـدة املصـرية  وقد ذكرتين األزمة
ذن هللا) الدكتور عصـمت سـيف  السورية حكاها يل املفكر القومي املعروف (املرحوم 

ا إىل سـور ومزمعـا عقـد وحـدة ثالثيـة ا متجًهـالدولة، فلقد غادر عبد الناصـر مصـر حبـرً 
حــر اتصــل بــه الــرئيس اليوغوســاليف (مصــرية/ ســورية/ عراقيــة). وبينمــا هــو يف عــرض الب

  ى وجه السرعة وقبل أن يزور دمشق.جوزيف بروز تيتو طالًبا منه أن يزور بلغراد عل

وتوجه عبد الناصر إىل بلغراد، وهناك أخربه تيتـو بضـرورة التوجـه ملوسـكو قبـل 
رة مل يعلــــــن عنهــــــا، وأبلغــــــه  إعــــــالن الوحــــــدة، وتوجــــــه عبــــــد الناصــــــر إىل موســــــكو يف ز

ن الســـوفييت أن عليـــه أال يفكـــر يف العــراق يف إطـــار أي مشـــروع وحـــدوي ألن املســئولو 
حــــدوث إحيــــاء قــــومي ميكــــن أن يثــــري حالــــة مــــن اإلحيــــاء القــــومي يف جنــــوب االحتــــاد 

ر سلبية كبرية على "   ".الرابطة األمميةالسوفيييت تكون له آ

وهــذا البعــد الــذي رآه القــادة الســوفييت يف أي مشــروع وحــدوي يضــم العــراق 
هـــو مـــا يـــراه األتـــراك يف أي عمـــل يضـــعف ســـلطة الدولـــة املركزيـــة فيـــه، ففـــي هـــذا البلـــد 

إيــران  –تركيــا  –يوجــد قســم كبــري مــن الشــعب الكــردي املشــتت يف عــدة دول (العــراق 
لضرورة حالـة مـن  – )، وكل صيغة سياسية عراقية حتل حمل الصيغة احلالية تعين  سور

  ا يف األمن القومي الرتكي.اإلحياء القومي الكردي وتؤثر حتمً 

مللـف العراقـي أمـًال يف السـيطرة  وهو واحد مـن أهـم أسـباب االهتمـام الرتكـي 
علـى األوضــاع يف مشـال العــراق، ورمبــا االسـتيالء عليــه لــدرء املخـاطر احملتملــة. وإذا كــان 
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امللــف الكــردي قــد دفــع بعــض أطــراف املــؤمتر األخــري الــذي عقــد يف تركيــا لدرجــة مــن 
مع تركيا اليت تغازل العامل العـريب بطلـب االنضـمام جلامعـة الـدول العربيـة بصـفة  التقارب

ـــة خـــالل األزمـــة  ـــة العالقـــات األمريكيـــة الرتكي مراقـــب، فإنـــه علـــى األرجـــح ســـيكون قنبل
  العراقية. 

ت املتحدة بتسهيل استيالء تركيا على أي جزء من أراضـي  فتصور قيام الوال
ميكن أن يرتتب عليه من نتـائج قـد تصـل إىل درجـة الفوضـى العراق أقرب إىل احملال ملا 

ـــة العســـكرية  ـــك البتـــة. أمـــا تصـــور أن تصـــمت النخب السياســـية يف منطقـــة ال حتتمـــل ذل
" فهـو نـوع مـن شـبه دولـةالرتكية وهي ترى نظاًما سياسًيا عراقيا فيـدراليا ميـنح األكـراد "

  االنتحار السياسي.

ت فتتكفل لرد عليه الوقائع الواردة يف بداية  أما حديث التعهدات والضما
  هذا املقال!
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ار حلم املعارضة العراقية!   )4( .. .. وا

  

قبــل قليــل مــن بــدء عمــل عســكري أمريكــي بريطــاين يبــدو أكثــر احتمــاًال ضــد 
ح مبا ال تشتهي سـفن املعارضـة العراقيـة. فبعـد أعـوام مـن مراهنـة هـذه  العراق، أتت الر

راق دميقراطـــي بعـــد صـــدام حســــني، وهـــي مراهنـــة عززهـــا حتــــول املعارضـــة علـــى بنـــاء عــــ
ت املتحــدة بعــد أحــداث  ملحــوظ يف اخلطــاب الرمســي األمريكــي. ومــع تصــور أن الــوال
احلادي عشـر مـن سـبتمرب سـتعترب انتشـار الدميقراطيـة يف املنطقـة العربيـة ضـمن الشـروط 

  دو منطقية. املوضوعية لتحقيق مصاحلها يف املنطقة، كانت هذه املراهنة تب

ت املتحـــدة عـــن وجههـــا  ـــوال ـــات والوعـــود كشـــفت ال ـــري مـــن التكهن وبعـــد كث
احلقيقــــي بعــــد أن حصــــلت علــــى معلومــــات كانــــت يف حاجــــة إليهــــا ملشــــروعها بشــــقيه 
ييـد دويل هلـدف  السياسي والعسـكري، وبعـد أن اسـتخدمت فصـائل املعارضـة حلشـد 

ة رددهـا مسـئولون أمريكيـون عـن تغيري نظام احلكم يف العراق. وتبخـرت تصـرحيات كثـري 
دور كبــري للمعارضـــة العراقيـــة يف نظــام احلكـــم اجلديـــد وتوشــك أن تتبخـــر أيًضـــا الوعـــود 

حلفاظ على وحدة أراضي العراق.    املتعاقبة 

  

يار بورصة التوقعات   ا

                                                 
  .2003 /2 /28) نشر يف 4(



22 
 

ارت بورصـة التوقعـات  يارات الكبرية يف البورصات املالية، ا وعلى طريقة اال
كثـــر مـــن عـــام مت فيهـــا تـــداول أمســـاء ال حصـــر هلـــا رشـــحتها الشـــائعات الـــيت ازدهـــرت أل

والتســريبات املتعمــدة للجلــوس علــى كرســي احلكــم، فــال البــاقر وال اجللــيب وال الطالبــاين 
  وال غريه رسا عليه املزاد! 

الكنديــة يف كلــوب أنــد ميــل حســب صــحيفة  –واألنبــاء القادمــة مــن كنــدا 
أن احلــــل، الــــذي  –فربايــــر  13نية نشــــر اخلمــــيس تقريــــر ملراســــلها مــــن مدينــــة الســــليما

سيطبق فعليًـا، هـو خطـة أمريكيـة مـن مخـس نقـاط لوضـع العـراق حتـت حكـم عسـكري 
أمريكــي يدعمـــه جملــس استشـــاري عراقــي عينتـــه واشــنطن. ورغـــم أن اخلطــة كانـــت مثـــار 
لفعـل كـان  ا رمسًيا فإن مـا حـدث  اعرتاض معلن من كثري من قادة املعارضة قبل إعال

  مشهًدا من مشاهد االستعالء األمريكي الفاضح. 

فــــاملبعوث األمريكــــي زملــــاي خليــــل زادة أبلــــغ هــــذه اخلطــــة إىل منــــدويب ثــــالث 
ـم يف أنقـرة، وأضـاف هـؤالء الزعمـاء يف  مجاعات معارضة عراقيـة رئيسـة يف لقـاء مجعـه 
مقــابالت أجريــت معهــم أن اخلطــة املؤقتــة تتضــمن: تنصــيب حــاكم عســكري أمريكــي، 

شــــكيل جملــــس استشــــاري مــــن شخصــــيات عراقيــــة، وتشــــكيل جملــــس قضــــائي يتــــوىل وت
صــياغة مســودة دســتور جديــد، واســتبدال الــوزراء احلــاليني ووكالئهــم بضــباط عســكريني 
سيســية وطنيــة بعــد مضــي عــام تســتلم الســلطة يف العــراق  أمريكيــني، وانتخــاب مجعيــة 

  وتصادق على الدستور الدائم. 

س فقـــط احتمـــال قيـــام حكـــم وطـــين عراقـــي بعـــد ومـــا نســـفته هـــذه اخلطـــة لـــي
" إىل مثواها األخري، وقد كانـت الفيدراليـة الفيدراليةالعدوان احملتمل، بل تشييع فكرة "

ئــق الــيت صــدرت عــن فصــائل املعارضــة العراقيــة خــالل العــام  القاســم املشــرتك ملعظــم الو
قدمتــــه للمعارضــــة املاضــــي، وســــواء كانــــت اإلدارة األمريكيــــة صــــادقة يف التربيــــر الــــذي 
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العراقيــة مــن أن هــذه اخلطــة جــاءت اســتجابة ملطالــب أطــراف عربيــة حتفظــت علــى قيــام 
لقطـع تنكـرت للمعارضـة العراقيـة علـى  ـا  حكم دميقراطي فيـدرايل يف العـراق أم ال، فإ
حنــو مهـــني، وأدارت ظهرهـــا هلــا رمبـــا للمـــرة األخــرية. وممـــا يعـــزز هــذا أن الســـجال حـــول 

  سجاًال غربًيا/ غربًيا.  –عملًيا  –حملتمل قد أصبح العمل العسكري ا

وقد اكتسبت هذه اخلطة مصداقية رمسية أمريكية كبرية، فنائب وزيـر اخلارجيـة 
األمريكـــي للشــــؤون السياســـية مــــارك جروزمســــان أخـــرب جلنــــة العالقـــات اخلارجيــــة التابعــــة 

ـــــا ميكـــــن أن يـــــدوم ســـــنتني ّن احـــــتالال عســـــكرً أمرييكًي ، كمـــــا قلـــــل لـــــس الشـــــيوخ 
ن تلعــب دورًا رئيًســا يف اإلدارة االنتقاليــة.  جروزمســان مــن أي أمــل للمعارضــة العراقيــة 

بينما حنن نستمع إىل ما خيرب به العراقيون، فإن احلكومة األمريكيـة وقال صراحة: "
ت املتحدة ا مستندة إىل ما حيقق مصلحة مواطين الوال   "!.ستتخذ قرارا

  

  الطعن خبنجر تركي

ت املتحـــدة احلفـــاظ علـــى ســـيادة العـــراق  واألخطـــر مـــن هـــذا أن تعهـــد الـــوال
ووحدتـــه أصـــبح هـــو اآلخـــر حمـــل شـــكوك عميقـــة، فبعـــد أن شـــغلت فصـــائل املعارضـــة 

وعنــد اللــزوم كانــت  –العراقيــة ببعضــها الــبعض واســتغلت كــل اخلالفــات الناشــبة بيــنهم 
ن ت –تصــنع بعضــها  ســمح هلــا بوجــود عســكري فاجــأت اجلميــع مبنحهــا وعــًدا لرتكيــا 

" يف مشال العراق حىت تستتب األوضـاع يف ظـل النظـام اجلديـد، ولضـمان عـدم حمدود"
  قيام دولة كردية. 

وسرعان ما تبني أن الوجود احملدود يتكون من مثانني ألـف جنـدي (يف مقابـل 
الســـماح بـــدخول عشـــرة إىل عشـــرين ألـــف جنـــدي أمريكـــي مشـــال العـــراق مـــن تركيـــا)، 
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ـــذا احلجـــم الكبـــري مؤشـــرًا شـــديد اخلطـــورة، وقـــد ويشـــكل حـــرص  تركيـــا علـــى الوجـــود 
لفعـــل املخـــاوف الكرديـــة، وهـــي خمـــاوف تســـتند لتـــاريخ طويـــل مـــن القمـــع  اســـتيقظت 

ار من الدماء.    وأ

وزاد هـــذه املخـــاوف تصـــرحيات أردوغـــان األخـــرية الـــيت اعتـــرب فيهـــا أن مقرتًحـــا 
ن تكـــون القـــوات الرتكيـــة ـــا حمـــتمًال  الـــيت ســـتوجد يف مشـــال العـــراق حتـــت قيـــادة  أمريكًي

  "! إهانةأمريكية يشكل "

وهكــذا تكتمـــل ورطــة املعارضـــة العرقيــة، فبعـــد أن صــارحتها اإلدارة األمريكيـــة 
ــلطةــــا غــــري مــــدعوة إىل " ـــة الســ "، وأن حلمهــــا بعـــــراق فيــــدرايل بعيــــد املنـــــال، وليمــ

كفــــي لكــــي نتخيــــل أصــــبحت أمــــام غــــزو تركــــي أمريكــــي ال خيتفــــي وراء أيــــة أقنعــــة، وي
االحتمـــاالت اخلطـــرية الـــيت أصـــبحت واردة يف هــــذا امللـــف احلســـاس أن نتـــذكر تصــــرح 

  !". إذا حتول األتراك إىل قوة احتالل فسندفنهم هنامسعود الربزاين "

  !فهل راحت السكرة وجاءت الفكرة؟
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  )5( هل هناك حرب أمريكية تركية حمتملة؟
  

لتحديـــد ـــر، نشـــرت يل  قبـــل حـــوايل أســـبوعني، و يف اخلـــامس عشـــر مـــن فرباي
". وفيـــه استشـــرفت مـــن املســـكوت عنـــه يف امللـــف العراقـــي" مقـــاًال عنوانـــه: "البيـــان"

احتمـــال أن تـــؤدي تطـــورات امللـــف العراقـــي ملواجهـــة عســـكرية غـــري متوقعـــة بـــني تركيـــا 
ـــا جبـــل  ت املتحـــدة األمريكيـــة. وقبـــل أن ينتهـــي فربايـــر بـــدأت النـــذر تتـــواىل كأ والـــوال

 –جليـــد عـــائم مل تكـــن تبـــدو منـــه إال قمتـــه. ورغـــم أمهيـــة التحليـــل فســـأركز مقـــايل هـــذا 
على مجع املؤشرات املتناثرة اليت تعزز هذا الفـرض الـذي يبـدو مسـتبعًدا ومثـريًا  –عمًدا 

  يف آن واحد. 

  

  حمور أنقرة موسكو

وقـــد أوردت يف مقــــايل الســـابق قصــــة أحـــب أن يســــتعيدها معـــي القــــارئ مــــرة 
ذن هللا) أخــرى يف  ســياق مــا اســتجد. فقــد روى يل املفكــر القــومي املعــروف (املرحــوم 

الـــدكتور عصـــمت ســـيف الدولـــة، أن عبـــد الناصـــر غـــادر مصـــر حبـــرًا متجًهـــا إىل ســـور 
ومزمًعا عقد وحدة ثالثية (مصرية /سورية/ عراقيـة). وبينمـا هـو يف عـرض البحـر اتصـل 
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ًبا منه أن يزور بلجـراد علـى وجـه السـرعة به الرئيس اليوجوساليف جوزيف بروز تيتو طال
  وقبل أن يزور دمشق. 

وتوجه عبد الناصر إىل بلجراد، وهناك أخربه تيتو بضرورة التوجه ملوسكو قبل 
رة مل يعلـن عنهـا، وأبلغـه املسـئولون السـوفييت  إعالن الوحدة، وتوجه عبد الناصـر يف ز

وي، ألن حــدوث إحيــاء قــومي أن عليــه أال يفكــر يف العــراق يف إطــار أي مشــروع وحــد
ر  ميكــن أن يثـــري حالـــة مـــن اإلحيـــاء القـــومي يف جنـــوب االحتـــاد الســـوفيييت تكـــون لـــه آ

  سلبية كبرية على الرابطة األممية. 

والقلــق الرتكــي املتصــاعد الــذي ال جيــد اهتماًمــا جــدً مــن اإلعــالم العــريب لــه 
لنســبة لرتكيــا جــذوره يف التــاريخ واجلغرافيــا، فــاألكراد الــذين يعــدون امل شــكلة األخطــر 

ا ويعيشـــون علـــى 12يشـــكلون  % مـــن أراضـــيها، ومـــا ختوفـــت منـــه 30% مـــن ســـكا
  موسكو يف اخلمسينيات هو نفسه ما تتخوف منه أنقرة اآلن. 

لـــغ احملللـــون يف تقـــدير البعـــد النفطـــي  لطبـــع تشـــاركها القلـــق موســـكو الـــيت  و
لنســبة ملوقفهـا مـن العمـل العسـكري احملتمـل، رغـم أن خمـ اطر تغـري خريطـة العـراق متثـل 

هلــا مــا هــو أخطــر. حيــث ميتــد وجــود األقليــات الكرديــة حــىت حــدودها، كمــا أن ظهــور  
كيان سياسي كردي قد يؤدي حلالة إحياء قومي بـني األقليـات داخـل روسـيا االحتاديـة 

  نفسها. 

ف وانطالقًــا مــن هــذه احلقيقــة، وألول مــرة منــذ بــدأ اخلــالف العــريب علــى امللــ
فربايــر) أن روســيا  28العراقــي، أعلــن وزيــر اخلارجيــة الروســي إيغــور ايفــانوف (اجلمعــة 

ستســـتخدم حـــق الفيتـــو يف األمـــم املتحـــدة للحفـــاظ علـــى االســـتقرار يف العـــامل إذا كـــان 
، وأضاف أن: " ـال أمـام حـل للمشـكلة ذلك ضرور روسيا لـن تـدعم قـرارا يفـتح ا
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لقوة س وكالة"، كما نقلـت العراقية  قوهلـا إن  الكـرملنيعـن مصـادر يف  أنباء إيتار 
  روسيا قد تستخدم حق الفيتو عندما سريفع مشروع قرار جديد إىل جملس األمن. 

وقــد حــذر إيغــور إيفــانوف مــن عواقــب حــرب علــى العــراق وخلــص إىل القــول 
ــة قــد يــنجم عــن ذلــك عواقــب " يف حــال اســتخدمت القــوة لتســوية األزمــة العراقي

". ومـن فقط على املستوى االقليمـي بـل أيًضـا علـى املسـتوى العـامليخطرية، ليس 
ا لعمــــل يتأمــــل النقــــاش األمريكــــي الرتكــــي حــــول قبــــول تركيــــا اســــتخدام أراضــــيها منطلًقــــ

عســـكري ضـــد العـــراق يكتشـــف احلجـــم احلقيقـــي للمشـــكلة. فـــرغم عالقـــات التحـــالف 
 –ملنظـور األمريكـي طبًعــا مـن ا –األمريكـي الرتكـي الوثيقـة تبــدي تركيـا موقًفـا أقـل مرونــة 

ت املتحدة األمريكية تسهيالت عسكرية.    من دول عربية أخرى منحت الوال

وقد طلبت تركيا منحها حق الوجود العسكري يف مشال العـراق كشـرط لقبـول 
كمـا أعلـن رئـيس   –استخدام أراضيها يف العمل العسكري، مث طورت موقفهـا لتشـرتط 

ــة والتنميــة احلــاكم  يف تركيــا رجــب طيــب أردوغــان يف مقابلــة بثهــا تلفزيــون حــزب العدال
أن يكــون عــدد اجلنــود األتــراك الــذين يــدخلون مشــال العــراق يفــوق  ســي إن إن /تــورك

مبـــرتني عـــدد اجلنـــود األمريكيـــني يف مشـــال العـــراق يف حـــال تقـــرر شـــن حـــرب. ورًدا علـــى 
ت 40سؤال حول مـا إذا كانـت تركيـا ستنشـر  املتحـدة  ألـف جنـدي إذا نشـرت الـوال

ــــا، قــــال اردوغــــان " 20 ـــا أعرفــــهألًف ـــذا مـ ". وبطبيعــــة احلــــال يعكــــس موقــــف نعــــم. هـ
  واضح من جانب تركيا عمق خماوفها." الاإلمالء"

  

  شبح احلرب



28 
 

ــا  لنســبة لرتكيــا الــيت توجــد قوا وتشــكل مشــال العــراق منطقــة حساســة للغايــة 
إىل أن انعـــدام  الرتكيـــة راديكـــال، وقـــد أشـــارت صـــحيفة 1993ىف املنطقـــة منـــذ عـــام 

ت املتحـــدة  الثقــة والبعـــد األمـــين بـــني تركيـــا والفصـــائل الكرديـــة يزيـــد صـــعوبة قيـــام الـــوال
ت املتحـدة  ا العسكرية ضـد العـراق رغـم حتديـد إطـار سياسـي بـني الـوال بتنفيذ عمليا

  وتركيا. 

نه الجهاض إقامة دولة كرديـة يف مشـال العـراق، وهـو مـا  ويربر الرتك موقفهم 
ـــدد أنقـــرة مبواجهـــة عســـكرية مـــع واشـــنطن واألكـــراد. وقـــد   تطـــور حـــىت وصـــل حلـــد أن 

إذا مت التحرك إلقامة دولة كردية مشال العـراق فـإن تركيـا كشف مسئول تركي أنه: "
ت املتحــدة واألكــراد، وأكــد املســئول الرتكــي أن  ــا لوجــه ضــد الــوال ســتقف وجًه

ـــة   ــة دول قامـ ــت أي ظـــرف  ـــا، وحتـ ـــن تســـمح مطلًق ـــا مســـتعدة أنقـــرة ل ـــة، وأ كردي
". وقــال املســئول الرتكــي إن أنقــرة للــدخول ىف حــرب ملحــة إذا اســتدعى األمــر ذلــك

ت املتحـدة مفادهـا أنـه " بـدون القـوات الرتكيـة، فـإن بعثت مـؤخرًا رسـالة جديـة للـوال
. وال شــك يف أن تشــبيه الوضــع "منطقــة مشــال العــراق ســتتحول إىل فلســطني أخــرى

لوضــع يف فلســطني تشــبيه مــوٍح وال الــذي ميكــن أن يرتتــب ع لــى قيــام الدولــة الكرديــة 
  حيتاج إىل تعليق. 

ــــارزاين مــــن أن األكــــراد  ــــزعيم الكــــردي مســــعود الب ــــة، حــــذر ال ني ــــة  حي مــــن 
تمعـــة يف  ســـيدفنون األتـــراك يف مشـــال العـــراق، مث كـــرر قـــادة فصـــائل املعارضـــة العراقيـــة ا

م حتــ ذير تركيــا مــن عواقــب وخيمــة يف حــال صــالح الــدين (كردســتان العــراق)، قبــل أ
مسهــــــم أن املعارضــــــة " ــــدة يف تــــــدخلت عســــــكرً يف العــــــراق، وأكــــــد املتحــــــدث  موحــ

"، حمــذرًا مــن أن مثــل هــذا التــدخل ســيكون عامــل عــدم معارضــتها ألي تــدخل تركــي
واشــتعلت حــرب التصــرحيات فحــذر النــاطق  اكل، ومواجهــات.اســتقرار، وســيخلق مشــ
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ســة الرتكيــة  لتصــرحيات االســتفزازية. وعقــب ذلــك ســم الر أكــراد العــراق ممــا وصــفه 
ت املتحــدة قلقهــا مــن أنــه إذا كــان زعمــاء الفصــائل الكرديــة، وقبــل  نقلــت أنقــرة للــوال
ذه التصـرحيات العدائيـة لرتكيـا فمـا الـذي ميكـن أن حيـدث ىف حالـة  تسليحهم، يدلون 

ت والصواري سلحة ثقيلة كاملدفعية والد   خ كما تريد واشنطن؟! تسلحهم 

  

  ال الدولة وال الفيدرالية

ت املتحــدة رغبــة يف إرضــاء تركيــا طرحــت تركيــا املزيــد مــن  وكلمــا أبــدت الــوال
حلـؤول  ت املتحدة وعدت أنقرة  الشروط، وقد كشف مسئولون أتراك مؤخرًا أن الوال

حكمهــم  دون فــرض األكــراد لصــيغة فيدراليــة لعــراق مــا بعــد احلــرب تضــمن اســتمرارية
ت املتحــدة لألمهيــة الشــديدة للــدور  الــذايت لكردســتان العــراق. ورمبــا كــان تقــدير الــوال
الرتكي يف أي عمل حمتمـل هـو مـا دفعهـا لقبـول هـذه الشـروط الرتكيـة، وهـو مـا وضـعها 

ت  فعلًيـــا يف تنـــاقض حـــاد مـــع املعارضـــة العراقيـــة. وممـــا تكشـــف مـــؤخرًا أيًضـــا أن الـــوال
ـــت علـــــى د خـــــول القـــــوات الرتكيـــــة إىل مشـــــال العـــــراق ملراقبـــــة نـــــزع ســـــالح املتحـــــدة وافقــ

امليليشــــيات الكرديــــة عقــــب توقــــف املعــــارك. ومعــــىن هــــذه االتفاقــــات الســــرية أن تركيــــا 
ســتكون هلــا كلمــة مســموعة يف ترتيبــات البيــت العراقــي الــداخلي بعــد العمــل العســكري 

هــــم الطــــرف أن العــــرب  –لألســــف الشـــديد  –احملتمـــل، وهــــو يف الوقــــت نفســـه يعــــين 
  الوحيد الذي مل يتدخل بشكل فاعل يف حتديد مستقبل العراق.

وغــين عــن البيــان أن ذلــك ال يعــين إضــفاء املشــروعية علــى العمــل العســكري، 
 .   بل جيب أخذ كل االحتماالت يف احلسبان والسعي للعب دور فاعل سلًما أو حرً
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  تغيري النظام أم اخلارطة؟

ت املتحــدة يف اســتخدام األراضــي الرتكيــة أمــا الرغبــة امللحــة مــن جانــب ا لــوال
لنسبة ملسار العمـل العسـكري، ولعلهـا مفتـاح فهـم  فتعين عملًيا داللة شديدة اخلطورة 
املوقـــف الرتكـــي. فالـــدخول مـــن الشـــمال (تركيـــا) واجلنـــوب (الكويـــت) بشـــكل متـــزامن 

ت املتحــدة  لعــراق لــن تــدخل وســط ا –حــىت لــو أعلنــت غــري ذلــك  –معنــاه أن الــوال
ن النظـام  ـا علـى قناعـة راسـخة  خوفًا من أسلحة الـدمار الشـامل العراقيـة الـيت يبـدو أ
لتايل ستحاصر ما حول بغداد وترتك صدام حماصرًا حىت إشـعار  العراقي حيوزها. وهي 
لفعــل خــارج ســيطرة بغــداد منــذ  لســيطرة علــى الشــمال واجلنــوب، ومهــا  آخــر مكتفيــة 

  أكثر من عشرة أعوام. 

أي أن األكــراد ســيكون أمــامهم علــى األرجــح ســنوات أخــرى قادمــة يعيشــون 
فيها متمتعني حبكم ذايت وهو ما يقلق تركيا. وحسـب تصـرحيات نسـبت لوولفـويتز فـإن 
اســتخدام القــوات األمريكيــة لألراضــي الرتكيــة جيعــل األمــور متضــي بشــكل أســرع، وهــو 

ل شـيء، وأعـرف أن هـذا أسرع يعـين عواقـب أقـل للشـعب العراقـي قبـل كـيقول: "
، يصبح األمر أسـهل وأفضـل لقواتنـا ... ... األمر يهم األتراك "، ومن وجهة نظر

ا. ال شك يف ذلكلكنه اختتم قائًال: "   "!.  سننتصر يف احلرب، مع تركيا أو بدو

وهــذا التلــويح األمريكــي ببــدء العمـــل العســكري دون االســتعانة برتكيــا يعـــرض 
ــا مشــال العــراق ملخــاطر مجــة، فخــروج ترك يــا مــن التحــالف العســكري معنــاه دخــول قوا

ت املتحـــدة، وهـــذا بـــدوره ســـيجعل الصـــدام العســـكري بينهمـــا  ـــوال دون ترتيـــب مـــع ال
  وارًدا. ومن املؤكد أن تركيا لن حتجم عن التدخل إذا دارت عجلة احلرب. 

  وتلك معضلة مل حيسمها الربملان الرتكي حىت كتابة هذه السطور.
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  )6( مم املتحدة على طريق عصبة األمم؟هل األ

  

ألكثــــر مــــن عشــــرة أعــــوام صــــدرت يف شــــرق العــــامل وغربــــه أدبيــــات ودراســــات 
لتحليـــل واالستشـــراف مـــا يســـمى " "، فمنـــذ أن أعلـــن النظـــام العـــاملي اجلديـــدتتنـــاول 
"، وهـو موضـوع اهتمـام عاصـفة الصـحراءجورج بوش األب ميالد هذا النظام عقب "

  ".  العوملةفيه بعد قليل " شديد رمبا زامحته

ت عـــن النظـــام العـــاملي اجلديـــد علـــى  وقـــد انصـــب القســـم األكثـــر مـــن الكتـــا
لقــدر نفسـه، الشــكل الـذي ينتظــر أن  ا، و الدولـة (القوميــة أو الوطنيـة) وحــدود سـياد
لدول األخرى واحتماليـة ظهـور قطـب  ت املتحدة األمريكية  تستقر عليه عالقة الوال

  على الساحة الدولية.  –رى أو أقطاب أخ –

ستشـــــراف  لقــــدر الكــــايف مــــن االهتمــــام  وإمجــــاًال، مل حتــــظ األمــــم املتحــــدة 
  مستقبلها، لكن األزمة العراقية تكفلت بطرح القضية بقدر كبري من اإلحلاح. 

  

  التاريخ يعيد نفسه أم يستعاد؟

ــة التضــخيم الــيت تضــفيها الــوال ت قــد يكــون ممــا يقتضــيه التجــرد أن تــزال هال
ــــيت يشــــهدها جملــــس األمــــن بشــــأن األزمــــة  ــــة االنقســــام ال ــــا علــــى حال املتحــــدة وحليفا
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يـــــار وشـــــيك  العراقيـــــة، ومـــــدى مشـــــروعية اســـــتخدام القـــــوة حللهـــــا، بوصـــــفه مقدمـــــة ال
  للمنظمة الدولية، لكن مصريها رغم ذلك يظل حمل تساؤل. 

ن هـذه املنظمـة وأبرز ما يف املشهد الـراهن التغـري امللحـوظ يف املوقـف العـريب مـ
إلعـدام مـن خـالل  الدولية اليت طاملا أطلق عليها يف اخلطاب السياسي العريب أحكـام 

وصـــــاف ســـــلبية مثـــــل: " ــــةوصـــــفها  ــــدة األمريكيـ ـــم املتحـ ــ ــــدة " و"األم ــــم املتحـ األمـ
  " . . . إخل، فهي أوصاف كانت تعين وضعها ضمن قائمة األعداء. الصهيونية

ن حتــل املشــكلة مــن خــالل هــذه واألزمــة العراقيــة واملطالبــات ال عربيــة املتكــررة 
ا ميكن أن تكـون حـائط صـد قـوي  املنظمة الدولية كان يعين حتوًال ملموًسا يشري إىل أ

  يف وجه مشروعات اهليمنة، إذا حتسن األداء الديبلوماسي العريب فيها. 

ي ويف سياق التلويح بتجاوز املنظمة الدولية استدعى اخلطاب الرمسي األمريكـ
ـارت عشـية عصبة األممللذاكرة صورة " " الـيت أنشـئت عقـب احلـرب العامليـة األوىل وا

حية لتمارس ضغطًا على حلفائهـا الـذين يعارضـون  اندالع احلرب العاملية الثانية، من 
حيـة أخـرى لتمهـد الحتمـال أن تتخـذ قـرارًا بشـن  املنطق األمريكي حلـل األزمـة، ومـن 

ا على العراق خارج   إطار الشرعية الدولية.  عدوا

ومـــــن التصـــــرحيات الرمسيـــــة األمريكيـــــة املبكـــــرة يف هـــــذا الشـــــأن مـــــا قالـــــه بـــــول 
ئب وزيـر الـدفاع األمريكـي يف مقابلـة مـع هيئـة اإلذاعـة األمريكيـة دارت يف  وولفويتز، 
معظمها حول حرب حمتملة ضد العراق. فقد قال تعليًقا علـى االنقسـام الـذي يشـهده 

أصـــبح هـــذا، مـــن أوجـــه كثـــرية، اختبـــارًا لألمـــم املتحـــدة. يًـــا: لقـــد "جملـــس األمـــن حال
وأرجــو أن تــنجح فيــه. أرجــو أال تضــع نفســها يف نفــس الفئــة الــيت صــنفت عصــبة 
ديـــة  ـــا غــري قـــادرة علــى  األمــم نفســـها فيهــا يف الثالثينـــات مــن القـــرن املاضــي 

  ".الدور الذي ينبغي عليها أن تؤديه
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  تفجري األمم املتحدة

لـــس األمـــن وخـــال ـــوش  ـــة املاضـــية تكـــررت مطالبـــة جـــورج ب ل األشـــهر القليل
صــدار قــرار قـــوي بشــأن العـــراق بشــكل يتعـــارض تبــدو معـــه املنظمــة الدوليـــة كمــا لـــو  
كانــت جــزًءا مــن اإلدارة األمريكيــة. وقــد انتقلــت اللهجــة املتشــائمة احملــذرة إىل اجلانــب 

ب دي هـــوب شـــيفري اآلخـــر مـــن األطلنطـــي، حيـــث اعتـــرب وزيـــر اخلارجيـــة ا هلولنـــدي 
ســيفجر مــارس) أن فيتــو فرنســيا ضــد قــرار بريطــاين أمريكــي حــول العــراق " 6(اخلمــيس 

  "!.  األمم املتحدة

اسـتعمال فرنسـا حـق الـنقض (الفيتـو) مـن وقال لوكالة األنباء اهلولنديـة إن "
ــأنه أن يفجــــر مــــا هــــو غــــاٍل علينــــا مجيًعــــ  ". ويف اليــــوم التــــايلا أي األمــــم املتحــــدةشــ

ـــة كرســـيتيان ســـاينس مونيتـــور لتصـــرحيات الـــوزير اهلولنـــدي توقعـــت صـــحيفة  األمريكي
ـــري  7(اجلمعــــة  لــــس األمــــن هــــانز بلــــيكس كبـ يت التقريــــر الــــذي يرفعــــه  مــــارس)، أن 

هًتــا)، األمــر الــذي ســيعمق انقســام  مفتشــي األمــم املتحــدة علــى األســلحة يف العــراق (
مــة العراقيــة، مــا ســيرتتب عليــه أال متــنح جملــس األمــن علــى حنــو غــري مســبوق حــول األز 

ت املتحــدة أي اهتمــام لنــزع الســالح العراقــي مــن خــالل آليــات األمــم املتحــدة،  الــوال
  وتقرر خوض غمار حرب ضد العراق دون تفويض من األمم املتحدة. 

وهو األمر الذي يعتربه العديـد مـن املـراقبني يف واشـنطن (والكـالم علـى عهـدة 
ت الصحيفة األمريك ا على مواجهـة التحـد ية) دليًال على فقدان املؤسسة األممية قدر

"، عصـبة األمـمالصعبة، ومن مث لن يكون مصـري املنظمـة الدوليـة أفضـل مـن سـابقتها "
الفتـني إىل أنــه يتشــكل يف رحــم املشــهد السياسـي العــاملي خارطــة حتالفــات جديــدة مــن 

ا أن تفــرز منظومــة أمميــة خمتلفــة، قــد تكــون هــ ي البــديل األحــدث لألمــم املتحــدة، شــأ
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وتقوم على أنقاضها. يف ضوء مـا ستسـفر عنـه نتـائج العمـل العسـكري األمريكـي الـذي 
  بدا اآلن وشيًكا على العراق، أكثر من أي وقت مضى.

  

  نزع أسلحة أم حرب عاملية؟

وبطبيعـــة احلـــال يصـــعب تصـــور أن مـــا حيـــدث يســـتهدف نـــزع أســـلحة العـــراق   
إرهاًصــا لعمليــة إلعــادة ترتيــب أوضــاع العــامل ال تقــل خطــورة وحســب بــل يكــاد يكــون 

عمــا أعقــب احلــرب العامليــة الثانيــة، ومثــل هــذه التغيــريات الــيت يتوقــع الــبعض أن تشــمل 
جــــري كــــربى للفلســــطينيني خــــارج  ــــة  أنظمــــة عربيــــة أخــــرى، وأن تســــتغل للقيــــام بعملي

ذي خــرى علــى النحــو الــأرضــهم، وصــوًال إىل هــدم منظمــة األمــم املتحــدة لبنــاء منظمــة أ
  تشري إليه اجلريدة األمريكية.

هذا التصور الذي ينطوي على مغامرة كبرية جيعل العدوان الوشيك على 
نه " ن يوصف    " جديدة.حرب عامليةالعراق جديرًا 
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  )7( هل نودع سياسة البحث عن عكاز؟

  

وال مفـر سقطت بغداد، وبقيت أسئلة كثرية حادة كالنصال مشـرعة كالرمـاح،   
مـل اسـتيعاب الـدرس  من جتاوز مشاعر الصدمة واحلـزن وإخضـاع مـا حـدث للتحليـل 
لغــــزو العراقــــي  القاســــي. فخــــالل مراحــــل أزمــــة النظــــام الرمســــي العــــريب الــــيت احتــــدمت 
للكويـت كانـت الثغـرة األخطــر يف األداء الرمسـي العـريب واخلطــاب السياسـي العـريب غــري 

  تتوكأ عليه السياسة اخلارجية العربية." عكازالرمسي ثغرة البحث عن "

ــــا يف األداء الديبلوماســــي  ــــة القطبيــــة قــــد تركــــت أثــــرًا عميًق وكانــــت فــــرتة الثنائي
  العريب الذي بدا كما لو كان عاجزًا عن رؤية العامل خارج هذا النموذج.

  

  البحث عن قطب جديد

وبعـــد جــــوالت مــــن التقلـــب بــــني التحــــالف مـــع موســــكو أو واشــــنطن أصــــبح 
القـــرار الرمســـي العـــريب أمـــام عـــامل جديـــد رفـــض قبولـــه فعجـــز عـــن فهمـــه. وخـــالل صـــانع 

يــار اإلمرباطوريــة الســوفيتية مل تكــن هنــاك رغبــة يف بنــاء تصــور  الســنوات الــيت أعقبــت ا
ضج للعالقة مع العامل، بل تفرغ معظم احملللني للبكاء على جنة الثنائيـة القطبيـة  عريب 

 –أو أقطــــاب آخــــرين  –لبحــــث عــــن قطــــب آخــــر بينمــــا أجهــــد آخــــرون أنفســــهم يف ا
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ميكــنهم موازنــة النفــوذ األمريكــي عامليًــا. فخــرج مــن بشــر بصــعود الصــني أو فرنســا أو 
استعادة روسـيا دورهـا، دون أن يفكـر أحـد يف الـدعوة ألن تقـف السياسـة العربيـة علـى 

  قدمني عربيتني، فضًال عن وضع التصورات املمكنة لذلك. 

كاز جعلتنا لعقـود عرضـة لعمليـات ابتـزاز ومسـاومة يف وسياسة البحث عن ع
ــــيت صــــر فيهــــا أقــــرب إىل " ــــة ال ـــامســــوق السياســــة الدولي ــــدة اللئـ ـــى مائ ـــام علـ "، األيتـ

وأصبحت أكثر امللفات خطورة يف السياسة العربية تناقش يف عواصم العامل شرقًا وغـرً 
ة كــان الرهــان األكــرب علــى ويتخــذ القــرار فيهــا يف غيبتنــا. وخــالل األزمــة العراقيــة األخــري 

ت املتحــدة مــن شــن احلــرب علــى العــراق،  فيتــو روســي أو صــيين أو فرنســي مينــع الــوال
أن الفيتـو نفسـه مل تعـد لـه قوتـه السـحرية الـيت  –بعد فـوات األوان  –فإذا بنا نكتشف 

  رفناها لعقود.ع

وقــــد كــــان مؤشــــرًا خطــــريًا جــــًدا أن يكــــون االهتمــــام األكــــرب خــــالل الشــــهور 
خــرية مــن اجلــدل الــدويل بشــأن العــراق مبوقــف فرنســا وروســيا وأملانيــا، بينمــا املوقــف األ

هتمــام اإلعــالم العــريب، الــذي هــو يف النهايــة إعــالم رمســي  الرمســي العــريب ال حيظــى إال 
مهمتــه نقــل وجهــات النظــر الرمسيــة فــال يعــين اهتمامــه بــه وإحلاحــه عليــه أنــه قــادر علــى 

ت األحدا   ث. التأثري يف جمر

  

  إدمان اهلروب

وعنــدما الح أن الصــدمة الــيت أحــدثها العمــل العســكري علــى العــراق ســترتك 
ت  ــــأثري يف جمــــر ــــى الت ــــه عل ــــا ملســــتوى األداء الرمســــي العــــريب وقدرت ــــا يف رؤيتن ــــرًا إجيابًي أث
األحداث دولًيا، بدأ يطفو على السطح خطاب اعتذاري هو طبعة جديدة مـن منطـق 
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ذ الـبعض مـن عجـز الـدول الكـربى واالحتـاد األورويب عـن "، إذ اختـالبحث عـن عكـاز"
منــع العــدوان علــى العــراق مــربرًا مقبــوًال ألن تعجــز الــدول العربيــة واجلامعــة العربيــة عــن 

  إجناز اهلدف نفسه، وهو خطاب مغلوط:  

أوًال: ألن القــوى الدوليــة الــيت كانــت تريــد منــع العمــل العســكري كانــت تــدافع 
أمــا حنـــن فكنــا يف حالـــة دفــاع عـــن  –ة كــالنفط وغـــري املباشــرة املباشـــر  –عــن مصــاحلها 

  السيادة والفرق بينهما جوهري. 

ت املتحـــدة عالقـــات نديـــة،  لـــوال نًيـــا: ألن هـــذه القـــوى الكـــربى تربطهـــا  و
لتــــايل ال يضــــريها أن ختتلــــف وجهــــات النظــــر يف أيــــة قضــــية، أمــــا العالقــــات العربيــــة  و

ت املتحـدة فيهـا مـن أن تفرضـها فرًضـا األمريكية فكانت يف حلظـة حتـول مت كنـت الـوال
لتايل فمعيار الوزن النسيب هنا ال يصلح وحـده للتقيـيم. بـدليل أن تركيـا  لقوة، و علينا 
متكنـــت دون أن تكـــون قطًبـــا دوليًـــا مـــن فـــرض خطـــوط محـــراء علـــى الســـلوك األمريكـــي 

  بصرامة مدهشة. 

  

  ضريبة التغيري

علــى حنــو خمتلـــف مرهــون بشــروط موضـــوعية ال  وإعــادة بنــاء السياســة العربيـــة
ـــة بـــل  ـــة ال تعـــرف القـــرارات الثوريـــة الفوقي ســـبيل للقفـــز عليهـــا ألن لغـــة السياســـة الدولي
تعرف موازين القوى، وأول الشروط املوضوعية االستعداد لدفع ضـريبة بنـاء كيـان عـريب 

ــا مجاعًيــا ميكنــه الــدفاع عــن املصــاحل العربيــة، وضــري بة ذلــك أن تقبــل يشــكل نظاًمــا عربًي
ا املطلقــة لكيــان ذي شخصــية  الــدول العربيــة أن تتنــازل طواعيــة عــن شــيء مــن ســياد
ــزام أعضــائه مبــا يتخــذ مــن قــرارات، بــل أن ميلــك معاقبــة مــن خيالفهــا،  اعتباريــة ميلــك إل

  طاملا مت اختاذها بشكل يعرب عن إرادة األغلبية. 
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ـــة تـــرى التغيـــري يف  ومـــن الشـــروط املوضـــوعية أيضـــا أن تنضـــج إرادة تغيـــري عربي
سياقه الصحيح بوصفه ضرورة لبناء املستقبل ال بوصفه دواء تتجرعـه مرغمـة، ويسـتتبع 
لشــراك والفخــاخ  اإلميــان حبتميــة التغيــري أن منتلــك بصــريته وشــجاعته، فــالطريق ملــيء 
وخمططات اآلخرين ملستقبل عاملنا العـريب مل تعـد يف حاجـة ملـن حيـذر منهـا بعـد أن عـاد 

  حتالل العسكري األجنيب ليصبح حقيقة من حقائق الواقع العريب. اال

ــــرية  ــ وهــــــام كث ــــــيء  ـــــري مل ــــــق التغيـ ــــــل  –كمــــــا أن طري زرعتهــــــا  –بعضــــــها قات
الصراعات األيدلوجية اليت شهدها العامل العريب منذ رحيل االستعمار العسـكري الغـريب 

ولـــت نقـــل قبـــل حـــوايل نصـــف قـــرن، فلقـــد انقســـمت النخـــب العربيـــة علـــى نفســـها وحا
رة إىل " ا للمجتمعــات فصــنفت األمــة،  رة أخــرى تقــدميني" و"رجعيــنيانقســاما "، و

  "، و .. . ..قطريني" و"وحدوينيإىل "

وبني هذه األحراش املظلمة ضاع املواطن العريب ومتزق العقل العريب، 
يف حالة صراع داٍم مع  –إضافة إىل عزلتها عن الشعوب  –وأصبحت النخب 

ندما تتأسس السياسة العربية على املصارحة بدل اخلطب والشعارات، نفسها. وع
وعندما حتل لغة املصاحل حمل املشاعر، وعندما تصلح اهلوية العربية ما أفسدته 
  الصراعات األيدلوجيا نكون قد خطو اخلطوة األوىل يف سبيل االستغناء عن العكاز!
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ت   )8( التحالف االنغلوسكسوين وصراع اهلو
  

مقـــــاًال عنوانـــــه:  2002 – 9 – 15" نشـــــرت يف البيـــــانعلـــــى صـــــفحات "
"، وهـــي الظـــاهرة الـــيت بـــدأت بعـــض مراكـــز اهلويـــة معركـــة القـــرن احلـــادي والعشـــرين"

البحـوث األمريكيـة مـؤخرًا توليهـا املزيـد مـن االهتمـام علـى خلفيـة التحـالف الـذي قادتــه 
ت املتحــدة يف حــرب العــراق. ويف املقــال حماولــة ل تتبــع الــدور املتزايــد للهويــة علــى الــوال

ساحة السياسة الدولية بعد أن لعبت األيديولوجيا الـدور األكـرب خـالل القـرن العشـرين 
متيــــاز حيــــث شــــكَّل الصــــراع بــــني الرأمساليــــة  الــــذي كــــان قــــرن صــــراع األيــــديولوجيات 

ة والفاشية السـمة الرئيسـة للنصـف األول منـه. ورغـم أن صـراع اهلويـة كـان جـزءا مـن بنيـ
الصراع بني الرأمسالية والفاشية، فإنه مل يكن السمة املميـزة للصـراع، ولعبـت االنتمـاءات 

  القومية واملذهبية والدينية أدوارًا شديدة األمهية يف هذا الصراع. 

وخـــــالل النصـــــف الثـــــاين مــــــن القـــــرن العشـــــرين كــــــان الصـــــراع بـــــني الرأمساليــــــة 
ـــري والشـــــيوعية الســـــمة املميـــــزة فانقســـــم العـــــامل إىل مع ســـــكرين كـــــل منهمـــــا حيـــــاول التبشــ

يديولوجيتــه. ومــع مطلــع القــرن احلــادي والعشــرين يكــاد الصــراع األيــديولوجي خيتفــي 
ت. وقـــــــد راهـــــــن حمللــــــون كثـــــــريون علـــــــى أن زوال الصـــــــراع  ــــل حملـــــــه صـــــــراع اهلــــــو ليحــ
ــــة بوصــــفها  لضــــرورة ألن تكتســــح الرأمسالي ــــه ســــيؤدي  زميــــة أحــــد طرفي األيــــديولوجي 

نتصـــارها "املنتصـــرةاأليـــديولوجيا " املـــواطن " العـــامل كلـــه وتصـــبح خيـــارًا عاملًيـــا يظهـــر 
                                                 

  .2003/ 5/ 13 :) نشر يف8(
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" وفــق الشــروط الرأمساليــة. وألن التــاريخ ال يســري وفــق قــانون خطــي بســيط تغــري العــاملي
ميدان الصراع متاما وفقدت األيـديولوجيا بريقهـا أو كـادت، وضـمن ذلـك األيـديولوجيا 

كثـــرية يف العـــامل املتقـــدم واملتخلـــف علـــى املنتصـــرة نفســـها، ونزعـــت جمموعـــات ســـكانية  
كيد هويتها.    السواء نزوعا متفاو بلغ أحيا حد التطرف حنو 

وتعـد بريطانيـا حالــة كالسـيكية لـدور اهلويــة يف عـامل اليـوم فهــي حبكـم اجلغرافيــا 
ورو وحبكم التاريخ طرف رئيس على الساحة األوروبية اليت يفصلها عنها حبـر  ترتبط 

ت املتحــدة الــيت املــانش ، بينمــا هــي اتســاقًا مــع هويتهــا تفضــل اإلجتــاه غــرً حنــو الــوال
صــرار ملســرية الوحــدة األوروبيــة  يفصــلها عنهــا احملــيط األطلســي، وهــي تعطــي ظهرهــا 

 مــن ذلــك بــدور يصــفها الكثــريون رغــم مــا تبشــر بــه هــذه املســرية مســتقبلًيا، قانعــة بــدًال 
ا يف حالة تبعية مذلة  ت املتحدة. بسببه    للوال

ورغـــم أن غـــري قليـــل مـــن احملللـــني بـــدأ يضـــع التحـــالف األمريكـــي الربيطـــاين يف 
م يعتربونــه  إطـاره الصـحيح كتحــالف تلعـب اهلويــة مبعناهـا الواســع دورًا أساسـًيا فيــه، فـإ

 إيشـــليون" الـــذي يـــدير شـــبكة حلـــف يوكـــوزاتغـــريًا حـــديثًا، وهـــم بـــذلك يتناســـون أن "
نًيا أنشئ قبل منتصف القـرن العشـرين وكـان حلًفـا إنغلوسكسـونًيا التجسسية األكرب كو 

خالًصــــا، كمــــا أن هــــذا االجتــــاه يفســــر الــــدور املتنــــامي لدولــــة مثــــل اســــرتاليا يف حميطهــــا 
  اإلقليمي أوًال يف أزمة تيمور، مث يف احلرب على العراق. 

وهــو كاتــب رئــيس فعلــى ســبيل املثــال يصــف الكاتــب األمريكــي جــيم مــان (
ت املتحـدة األمريكيـةلدى امل لـوال ) ركز الدويل للدراسات االسـرتاتيجية والدوليـة 

شـيًئا فشـيًئا بـدأت تسـيطر هذه احلالة يف مقال نشره قبل حرب العراق بقليل بقوله: "
ت املتحــدة يف غضــون األشــهر القليلــة املاضــية فكــرة علــى درجــة مــن  علــى الــوال
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ن أن تبــىن عليــه السياســة اخلارجيــة الغرابــة يف إطــار البحــث عــن أســاس جديــد ميكــ
  ". األمريكية، وحىت تنجلي هذه الفكرة فلنسمها الوهم األنغلوفوين

لقيــاس علــى " الــوهم وال خيفــى هنــا اإلحيــاء الســليب الــذي يتعمــده جــيم مــان 
" الـــذي يســـيطر علـــى الصـــديق اللـــدود فرنســـا. ومـــا يـــربط أركـــان التحـــالف الفرنكفـــوين

زيــة بــل الثقافــة اإلنغلوسكســونية الــيت محــل بــذورها املهــاجرون اجلديــد لــيس اللغــة اإلجنلي
ت املتحــدة واســرتاليا. ومــا شــهدته احلــرب علــى العــراق مــن  إىل العــامل اجلديــد يف الــوال

ت املتحــــدة والقــــوى الكــــربى يف القــــارة " " الــــيت القدميــــةتباعــــد يف املواقــــف بــــني الــــوال
ــذا الوصــف علــى ســ بيل الغمــز، وبعضــهم اســتخدم وصــفها بعــض الساســة األمريكيــني 

  ".  القارة العجوزتعبري "

الخـتالف،  هذا التباعد نتاج مزيج من اختالف املصاحل واإلحساس املتزايـد 
ـــًدا إذ قلـــص علـــى حنـــو  ومـــن املؤكـــد أن زوال التهديـــد الســـوفييت قـــد دشـــن مناًخـــا جدي
ت املتحــــــدة وأورو بوجــــــود خطــــــر يتوجــــــب معــــــه نســــــيان  ــــــوال ملمــــــوس إحســــــاس ال

ختالفـــــات، وهـــــو أحـــــدث تغيـــــريًا يف الواقـــــع الـــــدويل يشـــــبه إىل حـــــد مـــــا اكتشـــــاف اال
ــا معزولــة عــن اليــابس  األمريكتــني. فلقــد كانــت بريطانيــا قبــل هــذا االكتشــاف تشــعر أ
القــاري األورويب، وجعلهــا هــذا االكتشــاف يف قلــب منظومــة املواصــالت اجلديــدة بــني 

ملثل مل تعـد الـو  ـا مشـدودة إىل القـارة العاملني القدمي واجلديد، و ت املتحـدة تشـعر أ ال
  األوروبية. 

لتحديـد منـذ عهـد  وتشري دراسات عديدة خالل السنوات القليلة املاضية، و
ــــد رجيــــان، إىل حضــــور متزايــــد للــــدين علــــى الســــاحة  ل ــــرئيس اجلمهــــوري الســــابق رو ال

غلوسكسـونية الـيت نشـرت قبـل احلـرب اإلنالنيوزويـك السياسية األمريكية، وعلـى طريقـة 
علــى العــراق بقليــل ملفــا وافيــا عــن التجربــة الدينيــة للــرئيس األمريكــي جــورج بــوش محــل 
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"، تقتضـي منـا حماولـة فهـم السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة علـى حنـو بوش والـربعنوان: "
رمبـا بقـدر  –"، وبصفة عامة تتسـم الثقافـة األمريكيـة أمريكا والربأفضل احلديث عن "

بتأثري ملموس لألفكار ذات األصول الدينيـة األمـر الـذي  –الربيطانية أكرب من الثقافة 
جيعـــل للمـــذهب الربوتســـتانيت الـــذي جيمعهـــا حبلفائهـــا اإلنغلوسكســـون دورًا يف تفضـــيل 
ـــا، وهــي تســعى لتحجـــيم القــوى اإلقليميــة شـــرقًا  التعامــل مــع قـــوى دون أخــرى، بــل إ

، تسعى بنفسها لتعظيم دور اسرتاليا ودفعهـا للـدخول بدرجـة أكثـر فاعليـة شـبكة  وغرً
  والتواؤم معها.املصاحل األمريكية 

لكيـان  وكل صعود لدور اهلوية يف السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة يعـزز عالقتهـا 
الصــهيوين، لــيس فقــط ألنــه قــادر علــى تســويق نفســه أمريكًيــا بوصــفه الدولــة الدميقراطيــة 

احلقـــــائق الرئيســـــة يف الثقافـــــة الوحيـــــدة يف الشـــــرق األوســـــط، بـــــل بوصـــــفه حقيقـــــة مـــــن 
اإلنغلوسكسونية الربوتستنتية الـيت تشـكل تربـة خصـبة لنمـو األفكـار الصـهيونية، وتلـك 
معضـــلة ينبغــــي أخــــذها يف االعتبــــار، ألن العــــامل العــــريب يبــــدو أنــــه ودع زمــــن الفعــــل، مث 
رخيــه إن مل يعتـــرب فيهـــا  م رد الفعـــل، ودخــل مرحلـــة مـــن  تراجــع فأصـــبح يــرتحم علـــى أ

  سيكون عربة لألجيال املقبلة.ف
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  مهندس اجلدار العازل إن حكى
  )9( "إسرائيل" ستتفكك وانتظروا مزيًدا من الدم ..

  

جلـــدار العـــازل مل تولـــد يف الكيـــان  فكـــرة العـــزل العنصـــري الـــيت يـــراد حتقيقهـــا 
الصــهيوين إذ تعــد إحــدى معــامل اإلرث االســتعماري الغــريب، وقــد طبقــت بصــيغ خمتلفــة  

ت/ املعـــازلخرهـــا نظـــام "كـــان آ " الـــيت طبقهـــا نظـــام الفصـــل العنصـــري يف البانتوســـتا
جنوب إفريقيا، وهي ليسـت مـن بنـات أفكـار شـارون، بـل دعـا إليهـا قبـل عـام أو يزيـد 

  قليًال الربوفيسور مارتني فإن كريفلد.

وملــــن ال يعرفــــه، فإنــــه خبــــري اســــرتاتيجي إســــرائيلي ولــــد يف هولنــــدا وهــــاجر إىل 
اجلامعــة ، ومدرســة لنــدن لالقتصــاد. وهــو مــن خرجيــي 1950هيوين عــام الكيــان الصــ

. وتنبــع أمهيــة كريفلــد مــن أنــه ألــف 1971يف القــدس، ويــدرس فيهــا منــذ العــام  العربيــة
ً يف التــــاريخ واإلســــرتاتيجية العســــكرية، وترمجــــت كتبــــه إىل عشــــرات  مخســــة عشــــر كتــــا

ية ومدنيــة يف الغــرب، وهــو اللغـات، كمــا أنــه حاضـر يف عــدة معاهــد إســرتاتيجية عسـكر 
  ".حروب املستقبلأحد أهم املتخصصني يف "

  

  القتل طريًقا لألمن

                                                 
  .2003/ 11/ 5) نشر يف 9(
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ومـــــع تطـــــورات األحـــــداث يف األرض احملتلـــــة، فقـــــد يكـــــون مـــــن املفيـــــد جـــــًدا 
، إذ مـن 2002/ 3/ 8" نشـر يف امتساع خضريةاستعادة حوار أجرته معه صحيفة "

ــا مــا طالــب بــه كريف ــا، وهــو يبــدأ تصــوره قــائًال: الواضــح أن شــارون يتبــىن حالًي لــد حرفًي
صـــراعنا مـــع الفلســـطينيني، صـــراع خاســـر منـــذ االنتفاضـــة األوىل، وهـــذا الصـــراع "

ايتنا   "، واضًعا بذلك عالمات استفهام كبرية حول مستقبل الدولة. سيؤدي إىل 

حسـب  –ومع ذلك فإن احلل الذي طرحـه وعرضـه علـى املؤسسـة العسـكرية 
تقشـــعر لـــه األبـــدان، ألنـــه يشـــتمل علـــى عمليـــات ردع  – وصـــف الصـــحيفة الصـــهيونية

  للفلسطينيني يتم خالهلا قتل عشرات اآلالف منهم.

ملقاومـة يف يقول كرفيلد: " منذ دخول األملان إىل يوغسالفيا واصـطدامهم 
احلـرب العامليــة الثانيــة مــن الصــعب أن جنــد جيًشــا نظاميًــا جنــح يف مواجهــة انتفاضــة  

دث معنــا اليــوم، حــدث مــع األمــريكيني يف فيتنــام، واجلــيش كــاليت نواجههــا، مــا حيــ
اإلسـرائيلي يف لبنـان، والـروس يف أفغانسـتان، وهــذا مـا سـيحدث معنـا مـرة أخــرى. 
ــوم يف اجلهــة الــيت  ــاين فيهــا كــل االجيابيــات، فــنحن الي ، للطــرف الث ــدير حــرً ــا ن إنن

لفشل   ".سيحكم عليه فيها 

درجــة األوىل، وحلــل هــذه الوضــعية لقــد كــان منــاحيم بــيغن مقــاتًال مــن ال"
بصورة عميقة حني كتب أن مقاتلي احلرية دائًما ينجحون، لـدينا قـوة ولكـن معظـم 
ــا،  ـــة شــــك يف جناحهــ ـــوة ال ميكننــــا اســــتعماهلا وحــــىت لــــو اســــتعملناها فثمـ هــــذه القـ
ــل علــى فيتنـــام، وال أذكــر أن هـــذا  فــاألمريكيون أنزلــزا ســـتة ماليــني طــن مـــن القناب

وحنــن كنــا منلــك قــوة هائلــة يف لبنــان، لكننــا هربنــا مــن هنــاك. إن األمــر ســاعدهم، 
هــذه مواجهـــة، الــذكي ال يقتحمهـــا. ومـــن اقتحمهــا فعليـــه أن جيــد الطريـــق بســـرعة 
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للخــروج مــن وحلهــا، فإســرائيل دخلــت يف مواجهــة خاســرة ضــمًنا، وهــذه املواجهــة 
  ".ستقضي علينا

ــن " لــــديهم "يســــار"، ومل األملــــان يف يوغســــالفيا مل يكونــــوا رقيقــــني، ومل يكــ
يكونــوا دميقــراطيني ومل مينحــوا اإلعــالم فرصــة أن جيمــح ويثــور، وكــان عنــدهم أكــرب 
منظمـــة إجراميـــة شـــهدها التـــاريخ اإلنســـاين، وكـــان عنـــدهم زعـــيم مل يســـتنكف عـــن 
اســتعمال أي وســيلة، وكــان عنــدهم ثالثــون لــواء أكثــر مبــرتني ونصــف مــن اجلــيش 

كمــا هـــو   1500ألـــف يوغســاليف، ولــيس  800اإلســرائيلي، وأثنــاء احلــرب قتــل 
احلال يف االنتفاضة، وال أعتقد أن هـذا األمـر سـاعدهم، فلقـد حـدث مـع جيشـهم 

  ".النظامي ما حيدث اليوم مع جيشنا وهناك شهادات للجنود األملان تؤكد ذلك

  

  عندما يبكي اجلنود

ن وهــذا الــوعي حبقيقــة املــأزق الــذي يواجهــه الكيــان الصــهيوين يضــع الكثــري مــ
عالمـــات االســـتفهام علـــى املســـاعي الرمسيـــة العربيـــة لوقـــف املقاومـــة، وحمـــاوالت إخفـــاء 
دعــوة تفكيــك التنظيمــات املقاومــة ونــزع ســالحها، وراء شــعارات تصــب يف النهايــة يف 
دعــم أمــن الكيــان الصــهيوين، وهــو يشــبه الصــراع بــني اجلــيش الصــهيوين والفلســطينيني 

ض أن طفــًال هامجــك، حــىت لــو كــان خطــريًا أنــت رجــل كبــري وقــوى، ولنفــرت قــائًال: "
ب الــدفاع عــن الــنفس، عنــدها  جـًدا، أو مســلح بســكني، وقمــت أنــت بقتلـه مــن 
ــا وحيكــم عليــك، ألن القاضــي ســيقول لــك وحبــق أن مــا  ســتحاكم وســتخرج متهًم
قمـــت بـــه مل يكـــن يف إطـــار الـــدفاع عـــن الـــنفس، بـــل إن هـــذا قتـــل. الشـــيء نفســـه 
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مـم والشـعوب، إن القـوى الـذي يقاتـل الضـعفاء مصـريه حيدث يف العالقات بني األ
  ".إىل الضعف

ــرى رغبــة شــديدة يف االنتقــام، " ــد الفلســطينيني) ت ومــن اجلهــة املقابلــة (عن
ت عالية، وما عليك إال أن تقارن اجلنازات حىت تفهم ملن توجـد مهـة عاليـة  ومعنو

ت أعلـى، عنـد ينوحـون، وعنـدهم يطلبـون االنتقـام، إننـا نقـرتب مـن  أكثـر ومعنـو
ـــوفييت يف  لســ ـــان  ـــدون األفغــ اهــ ــــه ا ــــا فعلـ ــــا مـ ــــطينيون بنـ ــــيفعل الفلسـ ــــة سـ نقطـ

لفرنسيني يف اجلزائر   ".أفغانستان، وما فعلته جبهة التحرير الوطين اجلزائرية 

يف تصوري بـدأت املشـكلة يف لبنـان، وذلـك عنـدما بـدأ حنـارب مـن هـم "
ـــا نســـ ـــك احلـــني فإنن ـــذ ذل ـــا ضـــعًفا، من ــر من ــرب أكثـ ــن فشـــل إىل فشـــل، إن حـ ري مـ

"إسرائيل" ضد الضعفاء ما زالت مستمرة منذ أكثـر مـن عشـرين سـنة، وذلـك منـذ 
اقتحام لبنان، حيث حولت "إسـرائيل" واجلـيش إىل جمموعـة مـن اجلبنـاء والتعسـاء، 
ء الضـعفاء، كوضـعنا، حتولنـا مـن  هناك دالئل واضحة تؤكد أنه عندما يقاتـل األقـو

وقــوة شــكيمته إىل شــعب مــن البكــائني والطــرف اآلخــر متنبــه  شــعب اشــتهر جبرأتــه
هلذا الوضع فحسن نصر هللا قال: إن اإلسرائيليني حيبـون احليـاة حبًـا مجًـا. وكـذلك 
ء يف اخلــارج ضــعفاء يف الــداخل، وكالمهــا صــادق مئــة  عرفــات قــال إن اليهــود أقــو

  ".ملئة

  

  رفض اخلدمة وتفكك اجليش

ني يف االنتفاضــة ودالالتــه ومــا ميكــن أن يرتتــب وعــن كثــرة ضــحا الفلســطيني
يف هـذه احلـرب يقتـل الكثـري مـن املنتفضـني ولقـد قتـل  عليه من نتـائج قـال كريفلـد: "
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ماليني فيتنـامي، وقتـل عـدة آالف مـن الفرنسـيني مقابـل  3مخسون ألف أمريكي و
ألــف جزائــري، ويف البلقــان قتــل عشــرات اآلالف مــن اجلنــود األملــان مقابــل  300
ألـف يوغسـاليف، فاألرقـام شـيء غـري مهـم، هـذا إىل جانـب أن الفلســطينيني  800

؟! فــنحن عنــدما أرد أن نقــيم  هًظــا علــى عكــس مــا نســمع عنــد ــا  مل يــدفعوا مثًن
ــ  ــوا إىل هــــذه 1(دولتنــــا) ضــــحينا بـــ ــطينيون مل يقرتبــ % تعــــداد الســــكاىن، والفلســ

  ".% فقط0، 2النسبة وما فقدوه حىت اآلن 

ـــــايل: "وســـــئل كري ـــــد الســـــؤال الت ـــوم فل ـــرائيل أن تقــ ــل إلســ ــن األفضـــ ـــ ــــا م رمبـ
للفلســـطينيني دولـــة ذات جـــيش نظـــامي وضـــعيف ميكننـــا أن ننتصـــر عليـــه؟ فقـــال: 
ألمــس مــع صــديق أمريكــي مــن واشــنطن  لــيس عنــدي أدىن شــك بــذلك، حتــدثت 
ـــه يل: "ملــــاذا ال  ــل لعـــدة ســـنوات مستشـــارًا للجـــيش األمريكـــي، وهـــذا مـــا قال عمـ

ـم إىل اخلـارج مـىت أردمت تعطوهم أن ي قيموا دولتهم، بعد ذلك ميكنكم أن تقذفوا 
  ".خالل مخس دقائق، هذا صحيح

وعن االشكاليات اليت تدفع اجلنود اإلسرائيليني لرفض اخلدمـة كشـف كريفلـد 
عن احتالالت بنيوية خطرية تواجه الكيان الصهيوين وتضعه أمـام مجلـة مـن املعضـالت 

لتســاؤل: "املركبــة، وقــد بــدأ كريفلــ كيــف ميكــن أن تكــون صــادقًا يف الوقــت الــذي د 
رفـض اخلدمـة العسـكرية هـو دالـة ". وأضـاف: "تقاتل فيه ولًدا عمره مخس سنوات

جلــيش يف حالــة تفكــك، واألوضــاع حتــول القائــد إىل غــيب وكــل عمــل ســيقوم بــه لــن 
ًء جيــدي نفًعــا وكــل قــرار ســيتخذه لــن جيــدي نفًعــا كــذلك، وهنــا ال يهــم األمــر ســوا

اختــذت قــرارًا أو عكســه، فالشخصــيات الــيت أدارت البنتــاغون أثنــاء حــرب فيتنــام  
رخيــه، ولكــن كــل مــا فعلــوه مل يكــن جيــًدا،  كانــت أفضــل فريــق أدار البنتــاغون يف 
وهذا يفسر ملاذا نغري كل يوم سياستنا مرة نضرب ببطش شديد، ومـرة نريـد وقـف 
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ــات تصــفية حمــدد ة، ومــرة حناصــر عرفــات وأخــرى إطــالق النــار، ومــرة نقــوم بعملي
  ".حنرره

ـــة " ـــا سنصـــل إىل تفكيـــك دول ــه فإنن ــو عليـ إذا اســـتمر الوضـــع علـــى مـــا هـ
"إسرائيل" لـيس عنـدي شـك يف ذلـك، والـدالئل موجـودة، ولكـن قبـل أن نتفكـك 
لنســبة يل، فجرميــة قتــل  ائيًـا ستنشــب هنــا حــرب أهليـة، وهــذا هــو اخلــط األمحـر 

رًكــا أبنــاء أخـرى كتلــك الـيت حــدثت الســحاق  رابـني ســأقوم وارحــل أ وعـائليت، و
  ".شعيب الذين أحبهم هنا ليقتل الواحد منهم اآلخر

  

  مشكلة اجلغرافيا ومعضلة الدميغرافيا

لقـــد أعـــددت خطـــة اقرتحـــت فيهـــا أن تكـــون األوراق وعـــن احلـــل يقـــول: "
ـــ م بينن ــل  ــن فصـ ـــد مـ دئ األمـــر الب ـــدير حـــرً يف ملعـــبهم، و ـــدينا حبيـــث ال ن ا ي

وبينهم، فعلى مـدار سـنوات طويلـة دبـر أمـور مـع العـرب الـذين هـم خـارج دولـة 
فتعـــال مشـــكلة خـــذ مطرقتنـــا "مـــا "إســـرائيل" فكـــل عشـــر ســـنوات قـــاموا  " وكنـــا 

ـم  م بعنف مما أحـدث بعـد ذلـك عشـر سـنوات مـن اهلـدوء، حـىت أ الكبرية ونضر
ن املنـاطق" الـذين ال ميكننـا يف النهاية يئسـوا مـن األمـر، واملشـكلة تكمـن يف "سـكا

  ".أن نفعل أي شيء ضدهم ألننا ال منلك هدفًا

ــنهم ال وجــود جلســور مفتوحــة وال عالقــات " ــا وبي م بينن ــد مــن فصــل  الب
اقتصادية وال سياسية، فصل مطلق على مدار جيـل أو جيلـني، أو وفًقـا ملـا حيتاجـه 

ــا نضــحك بــه علــى أنفســنا، إن نــا نتحــدث عــن ســور  األمــر، ولــن نبــىن جــدارًا ومهًي
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إلمكــان فلــيكن أكــرب وعــال جــًدا حــىت أن الطيــور ال  كســور بــرلني، بــل إن كــان 
  ميكنها أن تطري من فوقه!!"

فســـــئل: إذا حنـــــن نعـــــود إىل التمـــــرتس علـــــى طريقـــــة األزمنـــــة القدميـــــة والقـــــرون 
الوســطى؟ فقــال: هنــاك أمــاكن يف العــامل فيهــا ســور ويعمــل بشــكل جيــد، وكــور مثــال 

نعــم، هــذا مــا كــان يف فقــال: "ومــن ســيتجاوزه حكمــه املــوت؟ فســئل: "علــى ذلــك 
بـــرلني، الســـور ميكـــن أن تتجـــاوزه ولكـــن األثـــر احلقيقـــي يكمـــن يف البعـــد النفســـي، 
فكل واحد يعرف جيًدا إىل أي أحد ميكنه أن يصل، ويف هذا السـور رسـالة جيـدة 

مــن إىل العــرب يف "إســرائيل" ومضــمون هــذه الرســالة: إذا أردمت أن تع يشــوا بيننــا 
وأمــان كمــواطنني إســرائيليني، تفضــلوا، وإن كنــتم ال تريــدون، فــإنكم تنقلــون شــرًقا، 
إن أحــد أهــم أهــداف الســور أن يوقــف الوضــع األخــذ يف التــدهور يقــول: "املبــدأ 
نفسه، حبيث يكون أكرب عدد ممكن مـن العـرب يف اجلهـة الثانيـة، فاملشـكلة تكمـن 

ولكنــىن أظــن أنــه إن مل يكــن لنــا  ،، األمــر صــعب جــًدايف النــاس ولــيس يف اجلغرافيــا
. فاحلياة أكثر قداسـة 1948خيار فإنىن سأتنازل عنها متاًما كما تنازلت عنها عام 

  ".!!من األماكن املقدسة

هــذا بلــد، إن هــذه الدولــة صــغرية، ال وعــن فكــرة املنــاطق الفاصــلة يقــول: "
اصــلة هــي حماولــة إنشــاء جــدار ميكــن أن تبــىن فيهــا منــاطق فاصــلة، إن املنــاطق الف

ــه لــيس بســور، كــل هــذا ال ينفــع، فقــط  ولكــه لــيس جبــدار حقيقــي، أو ســور ولكن
ولكـن إذا هامجنـا الفلسـطينيون مـن وسـئل: " ".الذي جيدي نفًعـا سـور كسـور بـرلني

ــم منتصــرون، عنــدها فــإن مســتوى الــردع سيصــل إىل الصــفر؟  اخللــف، وشــعروا أ
ميـزان الـردع بيننـا وبيـنهم. وهنـا فـأ أقصـد توجيـه فقال: لذلك مثة ضرورة إلعـادة 

ضربة قاسية نوجهها قبل أن خنرج، هذه األمور جيب أن ننفذ بسرعة مطلقة وبقـوة 
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ودون أن نتأسف، فأ يف مثل هذه احلالة سأستعمل املدفعية ولـيس الطـريان ألنـىن 
م إذ ال فائــدة مــن هــذه احلملــة إن مل تــرب  عمالــك أريــد أن انظــر إلــيهم يف عيــو هن 

م بقســوة بكــل مـا بوســعنا حــىت ال  أنـك ميكــن أن تعمــل كـل شــيء، علينــا أن نضـر
نعود إىل ذلك وحىت ال يهامجوننا من اخللـف عنـد خروجنـا، علينـا أن نضـرب بكـل 
نية إذ ميكن أن نقتـل مـنهم مخسـة آالف أو  قوة وقسوة حبيث ال حنتاج إىل ضربة 

  "!!ندها علينا أن نقتل أكثرعشرة آالف وإن مل يكن هذا كافًيا ع

  

  اهلولوكست الصهيوين

وعلى النسق النازي الذي ارتكب جرميـة اهلولوكوسـت حبـق األقليـات اليهوديـة 
ــال احليــويوغــري اليهوديــة لتطهـــري" هولوكوســـت " ألملانيـــا، يطالــب فــإن كريفلـــد بـــ "ا

ــا أصــبحت أصــهيوين ــال احليــوي الصــهيوين وهــي جرميــة يبــدو أ قــرب ممـــا " لتــأمني ا
ــه اآلن سلســلة ال نظــن، إذ قــال: " إنــين أحتــدث عــن جرميــة ضــخمة، إن مــا نقــوم ب

ايـة مــن اجلــرائم املســتمرة الـيت ســتقتلنا، ومــن األفضــل جرميـة واحــدة وثقيلــة خنــرج 
النـــاس "، وعـــن احتمـــال معاقبـــة الفـــاعلني قـــال: "بعـــدها ونغلـــق األبـــواب مـــن خلفنـــا

ــم يســاحمون إن  ميكــنهم أن يســاحموا علــى جرميــة كبــرية و  احــدة شــريطة أال تتكــرر إ
جحة ولكـن إن فشـلت فعنـدها سـيكون  كانت اجلرمية سريعة وخمتصرة إذا كانت 

  ".الدمار

لقد قلت إنه إذا حدث قتـل سياسـي مـرة أخـرى يف الـبالد فإنـك وسـئل: "
لنسبة لك خطأ أمحر، أال جتتـاز دولتـك اخلـط  سرتحل، على اعتبار أن هذا األمر 

ــة؟ فقــال: "اجلــرائم البشــعة األمحــر ع ــدما ترتكــب جرميــة بشــعة يف مثــل هــذه احلال ن
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والضـــخمة جـــزء مـــن التـــاريخ، وعلـــى هـــذه اجلـــرائم يســـاحمون، فـــأ علـــى اســـتعداد 
  ".للعيش يف بلد ارتكب جرمية لينهي كل اجلرائم

إن املناخ الدويل واإلقليمي يبدو مواتًيا ملثل هذه اجلرمية، فهل تشهد األرض 
  "؟أم اجلرائمريًبا: "احملتلة ق
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  )10( خريف العسكر
  

رســــائل عديــــدة صــــرحية وضــــمنية توجههــــا األطــــراف الــــيت تتجــــاذب مســــتقبل 
املنطقــــة العربيــــة فاملبــــادرات اإلصــــالحية تتــــواىل مــــن الــــداخل واخلــــارج والشــــجار حوهلــــا 
يتصــــاعد وتتشــــابك خيوطــــه بــــني امللفــــات القطريــــة الــــيت ختــــص كــــل دولــــة علــــى حــــدة 

ميـــة وبعضـــها تعايشـــت معـــه األمـــة منـــذ أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن كالقضـــية والقضـــا القو 
ا كاملشـــــكلة الســـــودانية واألزمـــــة العراقيـــــة. الفلســـــطينية والـــــبعض األخـــــر أحـــــدث مـــــيالدً 

رادة قـــوة عظمـــى لكـــن  يت مـــن اخلـــارج وال يفـــرض  وصـــحيح طبعـــا أن اإلصـــالح ال 
املســــاعي األمريكيــــة   ال ميكــــن إنكــــاره. وإذا كانــــتا فــــاعًال الســــياق الــــدويل كــــان دائًمــــ

ــــا مــــا زالــــت  إلعــــادة هيكلــــة املنطقــــة قــــد خفــــت إىل حــــد مــــا وتــــرية اإلحلــــاح عليهــــا فإ
  مطروحة رمبا بعد إعادة صياغة.

  

  من الدويل إىل اإلقليمي

ــــري واإلصــــالح يف املنطقــــة  وقــــد أصــــبح للبعــــد اإلقليمــــي دور يف حــــديث التغي
قــات التــأثري والتــأثر بـــني العربيــة رمبــا يكــون غــري مســبوق لــيس فقـــط علــى مســتوى عال

امللفات العابرة حلدود الدولة القطريـة كـامللف الكـردي بـني العـراق وسـور وإيـران وتركيـا 

                                                 
 .2004/ 5/ 12 :) نشر يف10(



56 
 

ــــل االحــــتالل  بــــل يف الوقــــت نفســــه علــــى مســــتوى النمــــاذج املطروحــــة لإلصــــالح. فقب
لقــدر الكــايف يتعلــق  األمريكــي للعــراق كــان هنــاك حــديث مل يؤخــذ علــى حممــل اجلــد 

لسياسـية للدولـة العربيـة الـيت أنتجتهـا حقبـة التحـرر الـوطين وكانـت مثـة مؤشـرات لبنية ا
قوية على أن اإلدارة األمريكيـة تريـد إعـادة هيكلـة دور املؤسسـات العسـكرية يف الـدول 
العربية ذات النظـام اجلمهـوري الـيت حتكمهـا خنـب عسـكرية وكـان احلـديث واضـحا عـن 

ويقصـــد بـــذلك وجـــود ممارســـة دميوقراطيـــة ال  ،"النمـــوذج الرتكـــيتفضـــيل األمـــريكيني "
تســتبعد التيـــارات اإلســـالمية املعتدلــة حتـــت ســـقف حتميــه املؤسســـات العســـكرية لتمنـــع 

  ".خنبة عسكرية حترس وال حتكمقيام دول أصولية، وهو ما يعرب عنه تعبري "

ورغبة األمـريكيني يف إعـادة هيكلـة دور املؤسسـات العسـكرية العربيـة احلاكمـة 
مشــروع احــتالل العــراق وميكــن التــأريخ لبدايتــه الفعليــة بتوقيــع اتفاقيــة أوســلو  أقــدم مــن

) فعقـــب توقيعهـــا كتـــب الصـــحايف األمريكـــي املعـــروف جـــيم هوجالنـــد يـــدعو 1993(
ت املتحــــدة األمريكيــــة ألن تتــــوىل بنفســــها تغيــــري األنظمــــة العربيــــة ذات النخــــب  الــــوال

لالعســكرية معتــربً  كيــان الصــهيوين يفقــد هــذه النخــب أهــم ا أن اعــرتاف الفلســطينيني 
مربرات شرعية الوجود وهو مواجهة الكيان الصـهيوين، وهـو يضـيف إىل ذلـك أن هـذه 

جح.  سيس مشروعية أخرى من خالل مشروع تنموي    األنظمة فشلت يف 

  

  حتوالت تركية

ــ ا أن التحليــل ال يعــين التربيــر وأن التســليم بصــحة بعــض وغــين عــن البيــان طبًع
لضــــرورة  – كـــل أو حـــىت – املقــــدمات الـــيت يبــــىن عليهـــا اخلطـــاب األمريكــــي ال يعـــين 

لنتـــائج الـــيت حيـــاولون ترتيبهـــا عليهـــا فالفشـــل الرمســـي العـــريب كبـــري يف مواجهـــة  التســـليم 
االستحقاقات الداخلية واخلارجية على السواء لكن االنتقال من هذه املقدمات لقبـول 
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ت املتحـــدة اهلـــدم وإ ـــوال ـــاء علـــى هـــذا النحـــو اإلمرباطـــوري يظـــل أن تتـــوىل ال عـــادة البن
ا. وقـــد لفـــت نظـــري أن مثـــة خـــيط يـــربط عـــدة حتـــوالت تشـــهدها منطقتنـــا تبـــدو مرفوًضـــ

للوهلــة األوىل غــري مرتابطــة، ففــي الوقــت الــذي كــان العــامل العــريب فيــه يعــج بــردود فعــل 
كيـد  –رمسية وغري رمسية صـاخبة  مبـادرة " :مواجهـة مـا مسـي يف –ومبـالغ فيهـا بكـل 
املصــرية الــيت توصــف بـــ  مجاعــة اإلخــوان املســلمني" أطلقــت الشــرق األوســط الكبــري

" مبــادرة لإلصــالح نقلــت اجلــدل يف مصــر مــن اخلــارج للــداخل، وكــان هنــاك احملظــورة"
عتبــار أن يت مــن احملظــور حمظــور" :اجتــاه عــام إلهــدار املبــادرة كلهــا  " علــى كــل مــا 

  "!!.يت من احملبوب حمبوب كل ما" :طريقة التعبري الصويف

لفصــل التــام  وامللمــح األكثــر أمهيــة يف هــذه املبــادرة يف تقــديري كــان املطالبــة 
بـــني اجلـــيش والسياســـة وهـــو مطلـــب يبـــدو يف ظـــاهره بســـيطا لكنـــه يعـــين إعـــادة هيكلـــة 
م، ويف تقــديري فــإن املعيــار الصــحيح للتقيــيم يف مثــل هــذه  الدولــة املصــرية علــى حنــو 

ملقارنــــة الســــطحية بينهـــــا وبــــني املبــــادرة األمريكيــــة مث احلكــــم عليهـــــا  احلالــــة ال يكــــون 
!! فهــذا ســلوك حتريضــي حمــض، بــل "التشــابه مــع مبــادرات األعــداءإلعــدام بتهمــة "

  ا مث جدواها. ا ووطنيً املعيار الصحيح هو مصداقية الفكرة ودرجة قبوهلا أخالقيً 

سـية  ت الر ا حـول دور ا علنيًـاألخـرية نقاًشـوقد شهدت اجلزائر قبل االنتخـا
ـا لـن تسـاند أ  عـالن حيـاد املؤسسـة العسـكرة اجلزائريـة وأ اجليش يف السياسة انتهى 
مــن املرشـــحني املتنافســـني. أمـــا تركيـــا الـــيت أصـــبح يشـــار إىل نظامهـــا السياســـي كنمـــوذج 

لتغيــــري فشــــهدت مــــؤخرً   )2004 /5 /7ا (مطــــروح يف األدبيــــات السياســــية املتصــــلة 
 شــــديد األمهيــــة يف موضــــوعه وتوقيتــــه إذ أقــــر الربملــــان الرتكــــي تعــــديالت دســــتورية وًال حتــــ

هـــدفها تقلـــيص دور اجلـــيش الرتكـــي يف العمليـــة السياســـية. التعـــديالت تشـــمل إخضـــاع 
ــا للقضــاء وإلغــاء حمــاكم أمــن الدولــة العليــا وســلب  نفقــات املؤسســة العســكرية وممتلكا
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ســة األركــان حــق إرســال ممثــل عنهــا لــس األعلــى للتعلــيم العــايليف  ر . كمــا نصــت ا
التعــــديالت علــــى أن تكــــون االتفاقيــــات الدوليــــة الــــيت وقعــــت عليهــــا تركيــــا الفيصــــل يف 

ت وحقوق اإلنسان.    قضا احلر

رخيـي  ت تغـري  وسواء طرحت أطراف غربية الفكرة أو ال فإن ما حيـدث بـدا
 ب خريف العسكر؟!يف املنطقة العربية، و.. .. رمبا كنا على أعتا
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  تقرير إسرائيلي يضع حجر أساسها ولكن معدلة
  )11( من احمليط للمحيط "إسرائيل الكربى"

  

يرتدد مصحوً  "إسرائيل الكربى"منذ نشأ الكيان الصهيوين ومصطلح 
نشأة الكيان، بوصفه التطور احلتمي الذي سيعقب خبرائط متباينة وخمططات خمتلفة 

حمل إمجاع بني الصهاينة أنفسهم تستحق الذكر أن اخلرائط ليست  يتولعل املفارقة ال
للون األزرق  "،من النيل إىل الفرات" :وتشري عبارة واإلحالة على اخلطني امللونني 

من بني تصورات عديدة  ايف علم الكيان كرمز للنهرين إىل التصور األكثر شيوعً 
  خلريطة هذه الدولة. 

 ان الصهيوين الذي فرضته التحوالتللكيوقد كان االنكماش اجلغرايف 
النسحاب من شبه من حرب العاشر من رمضان مرورً  ااإلقليمية بدءً  جزيرة سيناء ا 

النسحاب من جنوب لبنان مؤشرا على أن  ستأخذ  "إسرائيل الكربى"وانتهاًء 
السوق الشرق " :عكسه مشروعإقليمية دون توسع عسكري وهو ما  شكل سيطرة

  . الذي ولد ميتً ا "األوسطية

                     

  التحول لقوة دولية

                                                 
 .2004 /7 /17نشر يف:  )11(
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  الشكل الذي يبدو أن هذا الكيان سيتخذه هو بلورته مالمح تقرير 
الذي يطرح  صهيوين شديد األمهية أفضل قبل عرض حمتواه التعرض للسياق الدويل

ذي فيه املشروع، فرغم أن قراءات متسرعة للتقرير ربطت بشكل آيل بني الطموح ال
الطموح على األرجح يستند إىل ظرف وبني احلرب على العراق فإن هذا  يعرب عنه

ثريً ا وسيكون خالل دويل أكرب حجمً  وهو الصعود  االسنوات القليلة القادمة أعمق 
اإلجنلوسكسوين املشهود وتبلور مالمح حلف دويل جديد من الدول اإلجنلوسكسونية 

ت ألساس الوال   املتحدة وبريطانيا وأسرتاليا.  الربوتستنتية يضم 

ت املتحدة » القيم املشرتكة«واستنادا ملقولة  بني الكيان الصهيوين والوال
رخيية ألن يرى ساسة الكيان الصهي م أمام فرصة   فاعًال  ايكون الكيان عضوً وين إ

 احتدد مسار السياسة الدولية مستخدمً ف سياسي رمبا أصبح القاطرة اليت يف حل
ناتو كأداة عسكرية. والصعود املشهود للتحالف اإلجنلوسكسوين بدأت بعض حلف ال

يصف من االهتمام، فعلى سبيل املثال  توليه املزيد امراكز البحوث األمريكية مؤخرً 
املركز الدويل للدراسات (كاتب رئيسي لدى  الكاتب األمريكي جيم مان

ت املتحدة األمريكية لوال هذه احلالة يف مقال نشره قبل  )االسرتاتيجية والدولية 
ت املتحدة يف "حرب العراق بقليل بقوله:  شيًئا فشيًئا بدأت تسيطر على الوال

غضون األشهر القليلة املاضية فكرة على درجة من الغرابة يف إطار البحث عن 
أساس جديد ميكن أن تبىن عليه السياسة اخلارجية األمريكية وحىت تنجلي هذه 

  ".األجنلوفوين الوهم الفكرة فلنسمها

وما يربط أركان التحالف اجلديد ليس اللغة اإلجنليزية وحسب بل الثقافة 
. وحسب "العامل اجلديد" :اإلجنلوسكسونية اليت محل بذورها املهاجرون إىل ما مسي

نتفق مع األمريكيني يف الكثري من وجهات النظر لتطابق ذلك مع " توين بلري:
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مالتنا وأحاسيسنا متطابقة كما هو تطابق املصاحل الوطنية لربيطان يا، كما أن 
  ."قناعاتنا حبتمية اختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة القضا العالقة

ت املتحدة بضمانه وهو بذلك يعلل وقوف بالده إىل     انفوذً  جانب الوال
اسي على امليدانني السيسي الدويل ما ينعكس بشكل إجيايب يف املسرح السيا اواسعً 

 املواقف احلرب على العراق من تباعد يفادي للمملكة املتحدة. وما شهدته واالقتص
ت املتحدة  والقوى الكربى يف أورو نتاج مزيج من اختالف املصاحل بني الوال

الختالف.    واإلحساس املتزايد 

لص ق إذ اجديدً  اومن املؤكد أن زوال التهديد السوفيييت قد دشن مناخً             
يتوجب معه نسيان ت املتحدة وأورو بوجود خطر على حنو ملموس إحساس الوال

ني. يشبه إىل حد ما اكتشاف األمريكتا يف الواقع الدويل االختالفات، ما أحدث تغيريً 
ا معزولة عن اليفلقد كانت بريطانيا قبل هذا  ابس القاري االكتشاف تشعر أ

ت اجلديدة بني العاملني لب منظومة املواصالاالكتشاف يف قاألورويب وجعلها هذا 
ملثل مل تعد الوالالقدمي  ا مشدودة إىل واجلديد، و القارة ت املتحدة تشعر أ

  األوروبية.

  

  أحالم إمرباطورية بديباجات دينية

لتحديد منذ عهد  وتشري دراسات عديدة خالل السنوات القليلة املاضية، و
وبصفة عامة تتسم على الساحة السياسية األمريكية، ريغان إىل حضور متزايد للدين 

فكار بتأثري ملموس لأل –الربيطانية رمبا بقدر أكرب من الثقافة  –ية الثقافة األمريك
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وتستانيت الذي جيمعها حبلفائها الذي جيعل للمذهب الرب ذات األصول الدينية األمر 
  يف تفضيل التعامل مع قوى دون أخرى.  ااإلنغلوسكسون دورً 

لكيان  اخلارجية األمريكية يعزز عالقتهاوكل صعود لدور الدين يف السياسة 
بوصفه الدولة الدميقراطية  االصهيوين، ليس فقط ألنه قادر على تسويق نفسه أمريكيً 

ئيسة يف الثقافة حقيقة من احلقائق الر حيدة يف الشرق األوسط، بل بوصفه الو 
ة لنمو األفكار الصهيونية، وتلك تربة خصب الربوتستنتية اليت تشكلاإلنغلوسكسونية 

وعلى أطراف هذا التحالف تقف هولندا ا. معضلة ينبغي أخذها يف االعتبار عربيً 
ً  اتتمايز عرقيً  ت املتحدة وحلفائها وإ عن ولغو ن بقي أثر البعد الربوتستنيت يف الوال
اهلولندي يف أكتوبر ون ثت القناة الثالثة يف التلفزييف سياستها، وقد ب اثقافتها مؤثرً 

ئقيً  افيلمً  2003 تطرق ألول مرة ملوضوع  ،"الصمت حيال إسرائيل" :ا بعنوانو
از الكبري الذي ُعرفت به لكيان الصهيوين واالحنيعالقة احلميمة اليت تربط هولندا ال

من القرن دولة العربية طيلة النصف األخري السياسية واإلعالمية اهلولندية للالنخبة 
مج عددً امل  –والناشطني البارزين ا من السياسيني والصحفيني اضي. واستضاف الرب

لعالقة شهادات شديدة األمهية حول ا قدموا –ميثلون اجلانبني اهلولندي والصهيوين 
ا الصهيالوثيقة اليت ربطت أجهزة  ونية والدور الذي تلعبه اجلالية الدولة اهلولندية بنظري
الكيان لويب الصهيوين للحفاظ على مصاحل ت التابعة لاليهودية وبعض املنظما

  لصهيوين يف هولندا.ا

الحنياز الكامل  وقد اتسمت السياسة اهلولندية منذ إنشاء الكيان الصهيوين 
ستمرارا يف مجيع حروبه ضد وسياسيً  اله ومساعدته ماليً   الدول العربية، واإلعراب 

ت الدولية  الدعم الكامل  عن –لك األمم املتحدة وضمن ذ –يف احملافل واملنتد
ن السابقملوقفه. واعرتف  ان هانس فان مريلو وهانس فان دن وزيرا اخلارجية اهلولند
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ا يف اخلارج  ن مؤسسات وزارة اخلارجية اهلولندية وممثليا مج  بروك، خالل الرب
ن احلروب واألزمات أوامر تشدد على ضرورة مسان اخصوصً  – اتلقت دومً  دة إ

فريلينخ وزير الدفاع اهلولندي األسبق فجر قنبلة الكيان الصهيوين. بل إن هانس 
ن حرب أكتوبر "عندما قال:  ن  1973إن القوات اهلولندية تلقت األوامر إ

تكون يف حالة استنفار قصوى ملساعدة قوات الكيان الصهيوين يف حال احتاج 
م"إىل ذلك ئقي مقتطفات. وتضمن الرب التلفزيون اهلولندي قد من لقاء كان  ج الو

وهي توجه الشكر للهولنديني وللدولة  1973أجراه مع غولدا مائري بعد حرب 
  اهلولندية لوقوفهم مع الكيان الصهيوين يف حلظات عصيبة مرت به. 

هب الحتمال  ا يف حالة  ن جتعل قوا وقرار دولة غربية تدار بشكل رشيد 
معقدة يفرتض أن ا عنها يف ظل ظروف دولية ور بعيدً التدخل يف نزاع عسكري يد

ملعايري الغربية،  "نفعية"حتكمه اعتبارات  واإلطار الوحيد الذي ميكن من رشيدة 
ومات الوجود هو النظر للهوية بوصفها أحد مقه تفسري املوقف اهلولندي الرمسي خالل

ا حىت لو على حساب املصا اوفقً ومن مث فيجب التصرف  حل مبعناها ملقتضيا
  املعروف. 

فسياسة التدخل العسكري خارج احلدود خرجت من القاموس السياسي 
معظم مواطن ومنذ أن ورثت قوى أوروبية أخرى  اهلولندي قبل حرب أكتوبر بقرون

حدودها على اإلطالق،  خارج النفوذ اهلولندي عرب البحار وهي ال ختوض حروً 
لتايل فنحن أمام    عىن احلريف للكلمة. مل "حلظة كاشفة"و

                     

  اجلناح الشرقي للحلف



64 
 

وأما اسرتاليا اجلناح الشرقي للحلف فشهدت يف نوفمرب من العام املاضي 
الفلسطينية حنان عشراوي مبناسبة لتوقف عندما ذهبت إليها النائبة  اجديرً  امشهدً 

اتعرضت حلملة وصفتهإذ  "،جائزة سيدين للسالم" :تسليمها أسوأ من " :ا 
سرتاليا مارست ضغوطً "هجمات اإلسرائيليني قوية ملنع  ا، ورغم أن اجلالية اليهودية 

ال أعرف سبب وجود "منحها اجلائزة إال أن دهشة عشراوي اليت يعكسها قوهلا: 
  !!"مشاعر معادية إىل هذه الدرجة يف اسرتاليا

ا مل ترها يف س طرأت على الثوابت اليت ياقها الصحيح. ومن تظل مربرة أل
كيدها يف النصف يف سياق التقارب مع أركان احللف السياسة االسرتالية  اجلديد 

، مت 1996العسكري مع أمريكا، ففي يوليو  من التسعينيات أولوية التحالف الثاين
كيد هذا التحالف  ت دفاعية سنوية وصدر إعالن للتعاونبشدة   :وبدأت حماد

عسكرية مشرتكة بني البلدين منذ  قرر اجلانبان إجراء أكرب مناورةو "، إعالن سيدين"
  ).1997احلرب العاملية الثانية (مارس 

خذ شكًال  وحلت  شامًال  كل هذه الرتتيبات جعلت التعاون العسكري 
، كما مسحت اإغالقها متامً لفلبني اليت مت اسرتاليا حمل القواعد العسكرية األمريكية يف ا

قاما جري جديد األمريكية يف أراضيها مث وقع اتة قاعدة للمخابرات سرتاليا  فاق 
ستخدام قاعدة املخالعشر سنوات يسمح  سرتاليا ألمريكا  ين جاب  برات يف 

  األمهية الكبرية لالسرتاتيجية العسكرية األمريكية الكونية. ذات 

ت املتحدة، أيدت اسرتاليا  وجبانب الروابط العسكرية بني اسرتاليا والوال
األمريكية يف العامل وهو أمر ن السياسات واإلجراءات العسكرية بصورة كاملة سلسلة م

ت املتحدة يف  ادرً  تم اسرتاليا بتقوية العالقات مع الوال ما كان حيدث. ومل 
والنظم كدت أيضا توافقها معها يف القيم جماالت التعاون العسكري وحسب بل أ
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وهو ما كان مقدمة إلعادة صياغة الدور اإلقليمي والدويل السياسية والقانونية، 
كيد أولوية اهلوية، وهي تبذل جهودها لكي تتوافق رؤيتها مع  االسرتاليا كليً  يف إطار 

ت املتحدة يف كثري من املشكالت العاملية.    رؤية الوال

                    

ء   التحالف مع األقو

ء دائمً  أفضل الوسائل يف نظر الصهاينة لتحقيق  اكان التحالف مع األقو
م السياسية ومن هن يت أمهية قراءة هذه الوثيقة طموحا يف ضوء حقيقة الصعود ا 

 بسبب للكيان الصهيوين امؤكدً  اظهريً الكبري، وهو من هذه الناحية يعد اإلجنلوفوين 
يهودية أحد أهم يها املسيحية والالذي تشكل الصهيونية بصيغتاملرياث الثقايف املشرتك 

الصهيوين جانب الكيان دعائمه، ولعل هذا يفسر االستخفاف املتصاعد من 
  لألجندة الصهيونية.  املواقف األوروبية األقل احنيازً 

نه التقرير الذي وصفته صحافة الكيا حيمل " األول من نوعه"ن الصهيوين 
سياسات معهد ختطيط "وأعده  "،2004حال الشعب اليهودي عام "عنوان: 

ا الوكالة اليهودية، ورأس طاقم األحباث الذي »الشعب اليهودي ، وهو هيئة أنشأ
يف الدميوغرافية اليهودية وأستاذ يف سور سريجيو دي ال فريغوال (خبري أعده الربوفي

وس غلبواع (الرئيس السابق وقبله كان يرأسه اجلنرال عام) يف القدس اجلامعة العربية
  ).بة االستخبارات العسكرية اإلسرائيليةشعاألحباث يف لوحدة 

 600 حملتوى التقرير الذي يبلغ حجمه كامًال  اوما نشر ليس إال ملخصً 
حول عدد من املقبل. ويتضمن التقرير معطيات  صفحة وسيتم نشره يف اخلريف

مدى وتكاثرهم بنسب ضئيلة و  اجغرافيً ة بيهود العامل وخباصة انتشارهم القضا املتعلق
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م. ومن انصهاره القضية املصريية األكثر "أهم ما ورد يف التقرير أن: م يف جمتمعا
إحلاًحا اليت تواجه اليوم الشعب اليهودي عامة، وليس يف دولة "إسرائيل" 

الفلسطيين.  – فحسب تكمن يف حتديد السياسة حيال قضية الصراع اإلسرائيلي
احللبة الدولية النتزاع إذ يهدد الصراع رفاهية "إسرائيل"؛ ويتم استغالله يف 

هامجة مؤيدي "إسرائيل" الشرعية لفكرة السيادة اليهودية، وقد حتول إىل أداة مل
م جسم واحد، "جيب و  ،اليهود اعتبار اليهود يف "إسرائيل" ويف العامل على أ

  ."خالفًا للفصل بني يهود "إسرائيل" ويهود العامل القائم حىت اآلن

% من يهود العامل 92اردة فيه تشري إىل أن املعطيات الدميوغرافية الو 
، لكن نسبة التكاثر اتطورً ول العامل تعترب األغىن واألكثر % من د20يسكنون يف 

قرية، يف الدول الف اسكان العامل، خصوصً ا فبينما ازداد السكاين بينهم ضئيلة جدً 
، ازداد عدد اليهود خالل هذه 2003 – 1970% بني عامي 70بنسبة 

  % فقط. 2بنسبة السنوات 

كما يشري التقرير إىل معطيات حول الزواج املختلط لليهود يف دول العامل. 
هي يف: روسيا وأوكرانيا نسبة للزواج املختلط بني اليهود وتشري اإلحصاءات أن أعلى 

ت 60أملانيا والنمسا  %،80 انيا واألرجنتني %، فرنسا وبريط54املتحدة %، الوال
 %.10% واملكسيك 20جنوب أفريقيا %، 22اليا اسرت %، 35%، كندا 45

عالقة مباشرة بني %. ورصد التقرير 5لزواج املختلط أما يف "إسرائيل" فإن نسبة ا
ليهود وبني كلما كان عدد األوالد اط والدراسة يف املدارس اليهودية الزواج املختل

  ختلط أقل. اليهودية أكثر كلما كانت نسبة الزواج املالذين يتعلمون يف املدارس 

                     

  بناء الكومنولث الصهيوين
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وبناء على املعطيات السابقة يطرح الربوفيسور دي ال فريغوال صيغة للعالقة 
على ضوء االعرتاف بعالقة كافة " إنه: بني الكيان الصهيوين ويهود العامل قائًال 

لصراع اإلسرائيلي وجب إشراك ممثلي كافة الفلسطيين فإنه يت – اليهود يف العامل 
جاليات الشعب اليهودي (يف العامل) يف حسم قضية الصراع، برغم أن اختاذ 

  ."القرارات الفعلية حق حصري إلسرائيل

ليس فيما  شراك ممثلي اليهود يف العامل اوهو يوسع دائرة الشراكة مطالبً 
لصراع فحسب  خذ كل قرارات حكومة الكيان يتعلق  ا حلسبان انعأن  كاسا

لقضا "على اليهود يف العامل.  ويتضمن ذلك قرارات احلكومة اإلسرائيلية املتعلقة 
سني. وال يعين االكرتاث  األمنية اآلنية، مثل عملية اغتيال الشيخ (أمحد) 
حلسبان على األقل  ليهود يف العامل إلغاء احتياجات "إسرائيل" لكن األخذ 

يتالءم مع السياسة مبا  "العامل وأن يتم اختاذ احليطة انعكاسات ذلك على اليهود يف
  اليت تقررها احلكومة اإلسرائيلية. 

رخيية تعود لنشأة الكيان الصهيوين  وللفكرة اليت يطرحها التقرير جذور 
عديدة رفض مساعي اقبة حاولت فيها منظمات صهيونية حيث دارت صراعات متع
منطق العامل أمجع من خالل فرض هيونية يف تلع احلركة الصالكيان الصهيوين ألن يب

ا اقرتح الوزير نتان اجلاليات اليهودية يف العامل كله، ومؤخرً املركز واألطراف على أعضاء 
يف العامل  ميثل التنظيمات والتجمعات اليهودية "سينات يهودي"شرانسكي إقامة 

  وللنواب. سم استشاري يقدم خدماته للكنيست ويكون مبنزلة ج

رة بعد إزالة الديباجات عنها هي يف جوهرها تصور جيعل الكيان والفك
م السياسية ليهود العامل يست االصهيوين مركزً  واالقتصادية ويشركهم يف فيد من قدرا
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م على قدالقرار مع احتفاظ مواطين الكيان اختاذ  ر اإلمكان، أن حبق الفيتو ومراعا
  يف املقابل حسب ما يستطيع!!الصهيوين كل شيء ويعطيهم خذ منهم الكيان 

أكادميية يهودية إلعداد "ومن التوصيات املهمة يف التقرير الدعوة إلنشاء 
قيادة مستقبلية لرتأس اجلاليات اليهودية يف العامل، وبلورة سياسة يهودية عامة جتاه 
ويد أبناء العائلة غري  العامل عامة واإلسالم خاصة، انتهاج سياسة فعالة لتشجيع 

 "صناعة" . ما يعين أن يتوىل الكيان الصهيوين "هود يف العامل ويف "إسرائيل"الي
إعطاء ثقل "أخرى نصها: ليهودية يف العامل، وهناك توصية النخب لكل اجلاليات ا

  . "للشعب اليهودي ليكون عامًال مهما يف احللبة السياسية الدولية

ار يف الكيان الصهيوين وبني ومن أجل تعزيز مكانة املعهد لدى متخذي القر         
لس إدارته. ما  اتعيني الدبلوماسي األمريكي دينيس روس رئيسً  ايهود العامل، مت مؤخرً 

تاج لوقفة أخرى فهو نتيجة تبين هذه الصيغة قد حييثريه التقرير من مشكالت حمتملة 
للكيان مسية العامل تبعات السياسات الر  إشكالية ازدواج الوالء وحيمل يهوديعيد إنتاج 

  بل قد يزيد مشاعر العداء لليهود على حنو غري متوقع. 

من التماسك القومي، كما أنه ال  اكبريً   اوخباصة يف الدول اليت تشهد قدرً 
. اخذ يف احلسبان تفاوت ردود الفعل املتوقعة من يهود العامل بل احتمال تباينها متامً 

العابرة للقارات ال من  "إسرائيل الكربى" إلقامة إمرباطورية اطموحً  الكنه يطرح تصورً 
النهر إىل النهر بل من احمليط إىل احمليط، وهي إمرباطورية ستلعب الدميوغرافيا فيها 

أكرب من اجلغرافيا وهو حتول نوعي شديد اخلطورة وحتد جديد سينقل الصراع إىل  ادورً 
  أفق مغاير.
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  صفحة خطرية من كتاب العار الصهيوين
  )12( زي يف أرض الوعد!!الطب النا

  

اية التاريخقبل العمل املرجعي الرائع "   " للمفكر العـريب الصهيونية والنازية و
اإلسالمي املرموق الـدكتور عبـد الوهـاب املسـريي، مل تكـد قضـية الصـلة بـني الصـهيونية 
هتمــام  والنازيــة علــى املســتوى النظــري والتعــاون الفعلــي بــني الصــهاينة والنــازيني حتظــى 

ملـرارة العميقـة املزمنـة الـيت زرعتهـا  -يذكر بني املثقفني العرب. بل إن بعضهم  مـدفوًعا 
يف نفوســنا اهلجمــة الصــهيونية الشرســة املســتمرة ألكثــر مــن مخســة عقــود علــى فلســطني 

ـــودمل يـــــروا يف هتلـــــر إال " –األرض واإلنســــان  ــل اليهــ " الـــــذي يســـــتحق شـــــيًئا مـــــن قاتـــ
  التعاطف الالعقالين. 

ور مالمـــح العالقـــة بينهمـــا يف مؤلفـــات عديـــدة أصـــبح الكشـــف عـــن ومـــع تبلـــ
عمـــق هـــذه العالقـــة ســـواء علـــى املســـتوى النظـــري أو العملـــي يشـــكل حتـــدً جـــدً بـــل 

  خطريًا للمقوالت األساسية للفكرة الصهيونية.

                                                 
  .2004/ 8/ 1 :) نشر يف12(
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  زيون يف أرض الوعد

كانــت العنصــرية يف أشــد صــورها تطرفًــا واســتعالء أحــد أهــم مرتكــزات الفكــرة 
لنازيـــة الـــيت قامـــت علـــى مســـو اجلـــنس األملـــاين/ اآلري، وخـــالل ســـنوات حكـــم النـــازي ا

" اليوجينيـاحاول هتلر أن يوجد أساسا علميا ملقوالته فتبين مقوالت الطب العنصـري "
وجعلهــا معيــارًا الســتحقاق مواطنيــه ورعــا الــبالد الــيت احتلهــا احليــاة أو املــوت. وكــان 

" أول مــن اســتخدم هـــذا اليوجينيــاون، صــاحب نظريـــة "العــامل الربيطــاين فرانســيس غلتــ
ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر. وقـــد ولـــد معـــاىف" :االصـــطالح، ويعـــين حرفًيـــا "، وذلـــك يف 

اســــتهدفت النظريــــة حتســــني النــــوع البشــــري، حيــــث اقــــرتح صــــاحبها خططًــــا لتشــــجيع 
  ". العناصر الرديئةاإلجناب والتناسل لدى صفوة الناس ومنعه لدى "

اية القـرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين اكتسـب غلتـون مؤيـدين   وبني 
كثــريين وانتشــرت نظريتــه بســرعة يف دول أوروبيــة أخــرى عديــدة ضــمنها أملانيــا، فرنســا، 
إيطاليــا، الــدمنارك، الســويد وبلجيكــا. ويف العديــد مــن الــدول األوروبيــة قــوانني أجــازت 

ـــر  لوراثـــة، ا لســـل، اإلخصـــاء القســـري لــــ :املتســـولني  مني، خمتلـــي العقـــل، واملصـــابني 
ن " " حـدثت فقـط يف أملانيـا غـري صـحيح، إذ  اليوجينيـاوالكسـاىل وغـريهم. واالعتقـاد 

ــا  ــا الكثــريين واختــذت يف كــل مكــان وجًه كانــت يف واقــع األمــر حركــة جــرت يف أعقا
ــا خاًصــا. وقفــزًا علــى حقــائق التــاريخ رفــع النــازيون شــعارات نقــاء اجلــنس األ ملــاين، حملًي

دة مباشــرة وغــري مباشــرة ضــد  وبســبب هــذه الشــعارات نفــذ النظــام النــازي عمليــات إ
مــن يهــددون نقــاء اجلــنس اآلري مــن األقليــات، ومل يكــن اليهــود وحــدهم هــدف هــذه 

  اجلرمية بل أبيدت أقليات أخرى عديدة. 
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دة النازيــــة كانــــت موجهــــة ضــــد اليهــــود  وكمــــا هــــو احلــــال مــــع أكذوبــــة أن اإل
ــم يهــود، فــإن حقيقــة أخــرى ال يعرفهــا كثــريون هلــا أمهيــة معرفيــة وسياســية  وحــدهم،  أل

د غـــري قليـــل مـــن األملـــان ذوي الـــدم اآلري  حســـب املقـــاييس  –كبـــرية هـــي أن هتلـــر أ
ــم، إمــا مــن العجــزة أو املرضــى املــزمنني وكــانوا  –العنصــرية طبًعــا  ــم أ د وكــان مــربر إ

كل وال تنتج"يصنفون حسب القاموس النازي حتت بند    ".  أفواه 

واملفاجـــأة الـــيت كشـــف عنهـــا يف الكيـــان الصـــهيوين قبـــل أســـابيع أن الصـــهاينة 
م حتـــت احلكـــم النـــازي مارســـوا  م فلســـطني مبعـــا الـــذين حـــاولوا لعقـــود تربيـــر اغتصـــا

  قواعد الطب النازي، ال ضد الفلسطينيني، بل ضد بعضهم البعض!!

تشــجيع اإلجنــاب لــدى "، "نيخصــاء املرضــى النفســيفمصــطلحات مثــل: "
حتديـد النسـل لــدى العـائالت الفقـرية مــن "، "العـائالت املنتميـة إىل الشـرحية املثقفــة

"، وإمنــا طرحــت مــن قبــل الــرايخ الثالــث"، مل تــرد يف إحــدى خطــط "اليهــود الشــرقيني
ن حقبــة اال ا إ نتــداب الربيطــاين يف شخصــيات مركزيــة يف احلركــة الصــهيونية ومؤسســا

" حظيـــت لـــدى مؤسســـات احلركـــة حتســـني النـــوعوقـــد تبـــني أن فكـــرة " طني.أرض فلســ
ييـد، والـيت جـرى  لتـه مـن  الصهيونية يف تلك الفرتة بتأييد وترحيب. هذه الفكرة وما 
إخفاؤهـــا والتكـــتم عليهـــا لســـنوات، كشـــف النقـــاب عنهـــا أخـــريًا يف دراســـة عـــن اجلـــذور 

  اجلهاز الصحي يف إسرائيل.  األيديولوجية والفكرية اليت شكلت أساًسا إلقامة

ـــــة الـــــيت ســـــبقت قيـــــام  ـــــدأت يف الثالثينـــــات يف املســـــتوطنات اليهودي القصـــــة ب
" هـدفها تقـدمي االستشـارة للمقبلـني علـى مراكز استشاريةإسرائيل، إذ أنشئت آنذاك "

الــزواج وأســرهم، إقتــداًء بنمــوذج مشــابه مــن املراكــز الــيت أنشــئت يف العاصــمة النمســوية 
ويف املســتوطنات  " قسـرًا.العــالجصــعود النازيـة للحكـم وكانــت تقـوم بــ "" عقـب فيينـا"

الصهيونية كان هدفها تقدمي النصح يف مسائل اجلنس والـزواج، وخباصـة منـع احلمـل يف 
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". غــري أن التشــابه األخطــر كمــا رصــدته الباحثــة متثــل يف أنــه جــرى يف معينــةحــاالت "
  ".القومية" و"حةالص" و"اليوجينياأملانيا وإسرائيل ربط بني "

تلك بعض النتائج اليت تضمنتها أطروحة الدكتوراه اليت قدمتها جلامعة جامعـة 
ريـخ اخلـدمات الصـحية يف  بن غوريون الباحثة اإلسرائيلية شـحلف سـتولر لـيس حـول 

املـؤمتر السـنوي إسرائيل يف اخلمسينيات. وقد مت استعراض هذه املعطيات والنتـائج يف 
ـــرائيلي ــــة اإلســــ ـــوجيللجمعيـــ . وقـــــــد اكتشـــــــفت ســـــــتولر لـــــــيس النصـــــــوص ة لألنثروبولــــ

" لدى أطباء املستوطنات اليهوديـة الـيت سـبقت قيـام الكيـان الصـهيوين أثنـاء اليوجينية"
ء يف نطاق حبث أكادميي سابق.    حبثها عن كتب إرشادية لآل

  

  صدمة االكتشاف

 عرضــت نًصــا أثنــاء حلقــةوحتكــي الباحثــة صــدمة االكتشــاف األوىل فتقــول "
دراســية فقــال يل مقــدم النــدوة: ولكــن ملــاذا ال تقــويل إن الــنص مــرتجم؟ فأجبــت:  

  !".كال، النص ليس مرتمجًا. فقال: يف إسرائيل ال توجد مثل هذه األمور

علــــى إثــــر ذلــــك توالــــت احلقــــائق املثــــرية إذ وجــــدت ســــتولر لــــيس الكثــــري مــــن 
ؤيـدي الفكـرة كـانوا النصوص واآلراء اليت أيدت اليوجينيا، ليس هذا وحسب، بل إن م

من الشخصيات األساسية يف اجلهاز الصحي اليهـودي آنـذاك، والـذين انتخبـوا وأداروا 
فيمــــا بعــــد اجلهــــاز الصــــحي اإلســــرائيلي. أحــــد هــــذه الشخصــــيات يف عهــــد االنتــــداب 
الربيطاين كان الـدكتور يوسـيف مئـري، وهـو طبيـب واسـع الشـهرة درس يف فيينـا، وشـغل 

ومسـي مستشـفى  مؤسسة صندوق املرضى العاممنصب رئيس ألكثر من ثالثني عاًما 
مسه.كفار سا"  "  



73 
 

ومــن موقعــه يف قلــب املؤسســة الطبيــة الصــهيونية يف أواســط الثالثينيــات، زف 
ت بشـرى اليوجينيـا، وحـذرهن مـن االحنطـاط ونقـل هلـن الرسـالة بشـأن  لألمهـات الشـا

فقـط. وعلـى سـبيل املثـال واجبهن ومسؤوليتهن يف احلـرص علـى إجنـاب أطفـال معـافني 
"، الـــيت تـــوىل حتريرهـــا، األم والطفـــليف الصـــفحة األوىل مـــن نشـــرة " 1934نشـــر عـــام 

  " ما نصه:صندوق املرضىوالصادرة عن "

مـن الــذي حيـق لــه إجنــاب األوالد؟ اإلجابـة الصــحيحة علـى هــذا الســؤال "
ـــه مـــن االحنطـــا ــل واحلفـــاظ علي ـــا، وهـــي علـــم حتســـني النسـ ط موجـــودة يف  اليوجيني

والــرتدي. هــذا العلــم ال يــزال حــديث العهــد، لكــن نتائجــه اإلجيابيــة أضــحت كبــرية 
وهامــة .. . هــذه احلــاالت (يقصــد ذوي األمــراض والعاهــات الوراثيــة) منتشــرة بــني 
مجيـــع األمـــم والشـــعوب وخباصـــة بـــني الشـــعب العـــربي الـــذي عـــاش يف املنفـــى .. . 

لنسـبة أليس من واجبنا احلرص على إجناب أبناء معافني أ صحاء جسدً وعقليًـا؟ 
لنـــا، فـــإن لليوجينيـــا بشـــكل عـــام، ولالحـــرتاس مـــن نقـــل األمـــراض الوراثيـــة بشـــكل 
ضــيني والساســة  قــي الشــعوب! يتعــني علــى األطبــاء والر خــاص، قيمــة أكــرب مــن 
القـوميني القيــام بدعايـة واســعة هلــذه الفكـرة: ال تنجبــوا أوالًدا إذا كنـتم غــري واثقــني 

م سيك   !"ونون أصحاء جسدً وعقلًيامن أ

"، دافــارويف الــنص الكامــل للمقــال الــذي نشــر يف زاويــة الصــحة يف جريــدة "
ـــا واملرضـــى إخصـــاءقـــرتح دكتـــور مئـــري "ا، اهلســـتدروتالناطقـــة بلســـان  " املختلـــني عقلًي

ـــلالنفســــيني. ووجــــدت ســــتولر لـــــيس أمثلــــة عديــــدة أخـــــرى يف نشــــرات " " األم والطفــ
وجمالت أخرى وجرى التكتم طوال السـنوات  1935و 1934الصادرة خالل عامي 

ييــد دكتــور مئــري وآخــرين مــن كبــار املســؤولني يف اجلهــاز الصــحي هلــذه األفكــار،  علــى 
ريخ االستيطان اليهودي.   وما من أحد يتحدث اليوم عن هذا الفصل يف 



74 
 

  

  التضليل اسرتاتيجية صهيونية

ـــيم علـــى حقيقـــة العالقـــات الصـــهيونية ـــادات  وكمـــا جـــرى التعت النازيـــة ودور قي
املنظمة الصهيونية يف اهلولوكوست، مت إخفاء هذه احلقـائق، ويف منتصـف اخلمسـينيات 
مجعت مقاالت دكتور مئري يف كتاب صـدر مبناسـبة وفاتـه، غـري أن مقالـه املشـار إليـه مل 
ينشـــر ضـــمن الكتـــاب، ووجـــد يف مالحظـــات معـــدي الكتـــاب مالحظـــة وصـــف فيهـــا 

ـــه  ن  :"، وكتـــب أحـــد حمـــرري الكتـــاب يف مالحظتـــهإشـــكايل وخطـــري"املقـــال املـــذكور 
  ".  اآلن وبعد اليوجينيا النازية فإنه ملن اخلطري نشر هذا املقال"

وتضـــيف ســـتولر لـــيس أنـــه يف أواخـــر الثالثينيـــات، وعنـــدما تكشـــفت الفظـــائع 
ــــا، مت اإلقــــالع عــــن اســــتخدام هــــذا  ا املتطرفــــة التســـبب  الـــيت ميكــــن لليوجينيــــا بصــــور

الح الـــذي نــــُِسب للنـــازيني. غـــري أن الـــدكتور مئـــري ظـــل طـــوال ســـنوات نشـــاطه االصـــط
فكــار اليوجينيــا. جــائزة ففــي مطلــع اخلمســينيات نشــر مقــاًال انتقــد فيــه بشــدة " مؤمًنــا 

ـــوالدة لـــرية إســــرائيلية) الـــيت تعهـــد بـــن غوريــــون بتقـــدميها لكـــل امــــرأة  100" (بقيمـــة ال
لولــــد العاشــــر وال حــــىت لســــيهوديــــة تنجــــب عشــــرة أوالد، فكتــــب مئــــري " نا معنيــــني 

الســـابع يف العـــائالت الفقـــرية املتحـــدرة مـــن أصـــول شـــرقية ... ينبغـــي أن ال نوجـــه 
العكــس  الطبقــات الفقــرية حنــو التناســل أو اإلكثــار مــن إجنــاب األوالد، بــل علــى

  ".حتديد النسل لديها

ا. ومل يكـــــن دكتـــــور مئـــــري الـــــزعيم الصـــــهيوين األول الـــــذي أيـــــد فكـــــرة اليوجينيـــــ
ـــم الوراثـــة  لـــك، وهـــو عـــامل ومـــؤرخ يف عل فبحســـب حبـــوث أجراهـــا الربوفيســـور رفائيـــل 

"، فقـد طـرح مفكـرون صـهيونيون مركزيـون، ومـن بيـنهم د. اجلامعة العربيـةوالطب من "
مـــــاكس نـــــوردو شـــــريك هرتســـــل، والـــــدكتور آرثـــــور روبـــــني، الـــــذي تـــــرأس فـــــرع املنظمـــــة 
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عتبارهـــا هـــدفًا مــــن أهـــداف مــــا وجينيــــةاليالصـــهيونية العامليـــة يف فلســــطني الفكـــرة "  "
  ". االنبعاث القومي اليهودييسميها الصهاينة حركة "

الربوفيســـورة مـــائريا فـــايس، وهـــي إنثروبولوجيـــة يف الطـــب مـــن اجلامعـــة العربيـــة، 
ـا الكيفيـة الـيت نظـر فيهـا هـؤالء املفكـرون  "The Chosen Body " :وصـفت يف كتا

ـــة للجســــد اعتــــربوه "الصــــهيونيون إىل االســــتيطان حيــــث  دواء يعيــــد الصــــحة والعافيـ
ـــى ــن يف املنفــ ـــودي الـــــذي تعفـــ ـــة ". وطبًقـــــا ملفـــــردات نـــــوردو فـــــإن "اليهــ ــة قويــ اليهوديـــ

" الشاحب النحيف. وكتب روبـني يف يهودي املنفى" جيب أن حتل مكان "العضالت
يف الوقــت الــذي يــدعو فيــه الكثــريون يف " قــائًال: "السوســيولوجيا اليهوديــة" :مؤلفــه

رو إىل سياســـة اليوجينيـــا، فـــإن اليهـــود مل يســـامهوا أبـــًدا يف تنقيـــة جنســـهم، بـــل أو 
ــو كــان ســقيًما معتــل الصــحة، أن يكــرب وينشــأ ويتــزوج  مسحــوا لكــل طفــل، حــىت ل
وينجب أطفاًال على شاكلته. حىت املتخلفـني عقليًـا، والعميـان والطرشـان مسـح هلـم 

افظة على نقاء العرق اليهودي جيـب : "بغية احمللزواج". وخلص روبني فكرته قائًال 
  ".منع أمثال هؤالء اليهود من إجناب األوالد

دً حيمـــل اســـم نـــوردو  ـــة أقـــاموا  وبعـــض ممـــن تنـــاولوا اليوجينيـــا كمســـألة نظري
لبحث اجلوانب العرقيـة للشـعب اليهـودي وسـبل حتسـني نوعـه، ولعـل مـا ميـز هـؤالء أن 

ــــ ً عملًي لنســــبة هلــــم شــــأ ــــي. وكانــــت اليوجينيــــا كانــــت  ــــا إذ ســــعوا للتطبيــــق العمل ا متاًم
ــال " " وكانــت تعتمــد علــى مراكــز اإلستشــارةاملؤسســة الرئيســة الــيت نشــطت يف هــذا ا

اللني واإلقناع واالختيار احلر، حبيث تتولد قناعـة ذاتيـة مـن قبيـل: إذا أدركـت أن إجنـايب 
ملصـــلحة القوميـــة وببنـــاء الـــبالد وبنمـــوذج " " فـــإنين اجلديـــد اليهـــوديلـــألوالد سيضـــر 

  سأمتنع عن اإلجناب!!!
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م  ســـته إذا جـــاء ومل يكتـــف مئـــري بـــذلك بـــل أوعـــز لألطبـــاء العـــاملني حتـــت ر
ا!!. امــرأة حامــل وكــان األرجــح أن تنجــب طفــًال معــتًال، فمــن واجــبهم إجهاضــها قســرً 

ــا يف  وتؤكــد ســتولر لــيس يف حبثهــا أنــه وإن كانــت الفكــرة قــد أســدل الســتار عليهــا رمسًي
حل الالحقة من بناء مشـروع إسـرائيل، إال أن التجليـات العمليـة لليوجينيـا مل ختتـف املرا

ائًيــا ومــا تــزال تعــّرب عــن نفســها يف النســبة املرتفعــة جــًدا لفحوصــات مــا قبــل الــوالدة،  
ت حــوافز قويـــة جــًدا إلجنــاب أطفــال أصــحاء فقـــط،  كمــا أن لــدى األمهــات اليهــود

تمــع اإلســرائيلي، ال تــزال قاصــرة فضــًال عــن أن النظــرة للشــاذ واملتخ لــف واملعــاق يف ا
  جًدا. 

  

  دعوة للرتمجة

إن هذه الرسالة األكادميية أكثر أمهية ألي جهد يستهدف كشف حقيقة 
النظرية الصهيونية من سيل الكتب اليت ال تنقطع عن اللويب الصهيوين وقدراته 

مهية اخلارقة، وكثري منها ال حيمل جديد بل يكرر املقوالت نفس ا تتمتع  ها، بل إ
ا  هتمامنا بسبب انتقادا ت املؤرخني اجلدد أو التيارات اليت حتظى  تفوق كتا
للكيان الصهيوين، بل قد يكون مشروًعا الطموح إىل مشروع لرتمجتها للغة واحدة 
غربية على األقل، وهو أمر ميكن أن تضطلع به دون مشقة إحدى مؤسساتنا الثقافية 

  وهي يف كل األحوال مرشحة ألن تكون موضوع جدل كبري.العربية، 
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  )13( الصراع على الصهيونية
                                   

يت حلظـة كاشـفة  ً يكون املوقـف مـن قضـية أو ظـاهرة مـا ملتبًسـا، حـىت  أحيا
ليقـني، وقـد  ا اخليط األبيض من اخليط األسـود ويكـون فيهـا مـا يقطـع الشـك  يتبني 
شهدت ساحة السياسـة العربيـة تـداعيات أدت متسـاندة بنـاء صـورة غـري دقيقـة حلقيقـة 
ا يف  ، وإىل إضــــفاء مســــحة مــــن القداســــة علــــى صــــور املوقــــف الفرنســــي مــــن قضــــا

ـا عـ وصـاف تشـري مجيًعـا إىل أ دو للصـهيونية اإلعالم العريب، حىت أصـبحت توصـف 
  ونصري للحق العريب.

العـراق، إىل موقفهـا الناقـد ملبـادرة الشـرق األوسـط فمن موقفها الرافض حلـرب 
الكبري، كانت تكتسب املزيـد مـن التعـاطف يف اخلطـابني اإلعالمـي والسياسـي العـربيني 

  على حنو غري مربر. 

  

  فرنسا والصهيونية و"إسرائيل"

من املفاتيح املهمة للفهم التفرقة الصـارمة بـني املوقـف مـن الصـهيونية واملوقـف 
" تشــري إىل اخــتالف كبــري إســرائيل، واملواقــف السياســية الفرنســية مــن ""إســرائيلمــن "

ت املتحـــدة إلســـرائيل، لكـــن هـــذا االخـــتالف يســـتلزم فهمـــه  ـــوال ـــة ال بـــني رؤيتهـــا ورؤي

                                                 
  .2004/ 9/ 21 :) نشر يف13(
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رنسية، ال بوصـفه موقًفـا وضعه يف سياقه الصحيح، بوصفه متغريًا طرأ على السياسة الف
  مبدئًيا.

نا السياسية إىل وعد بلفور الربيطاين بوصـفه فإذا كنا قد اعتد أن تشري أدبيات
املــيالد احلقيقــي للمشــروع الصــهيوين، فإننــا بــذلك إمنــا نتجاهــل عمــًدا حقيقــة أن الوعــد 
لــــيس إال نتيجــــة طبيعيــــة لتفــــاهم بريطــــاين فرنســــي يف اتفاقيــــة ســــايكس بيكــــو، بــــل إن 

ب التــاريخ املنــاهج الدراســية الفرنســية نفســها ال تتجاهــل هــذه احلقيقــة، ففــي أحــد كتــ
ريــس دفعتهمــا إىل تقــدمي وعــد  ن أطمــاع كــل مــن لنــدن و للمرحلــة الثانويــة جنــد إقــرارًا 

نشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني.    للصهاينة 

ــــيت تلــــت إنشــــاء إســــرائيل بعــــد صــــدام املســــتوطنني  ويف الســــنوات العجــــاف ال
ت املتحــــدة كالعــــب أساســــي علــــ ى ســــاحة املســـلح مــــع بريطانيــــا، وقبــــل ظهــــور الـــوال

الشرق األوسط، لعبت فرنسا دور الراعي الـرئيس للكيـان الصـهيوين، وهـي الرعايـة الـيت 
لتحــالف الثالثــي الفرنســي الربيطــاين اإلســرائيلي لشــن العــدوان الثالثــي علــى  تكرســت 

ميم قناة السويس، وقدم الفرنسيون إلسـرائيل مقابـل  1956مصر عام  رًدا على قرار 
رخيها وهو متكينها من حيازة السالح النووي. هذا الدور املساعدة ا   ألهم يف 

ت املتحــــدة وفرنســــا مــــن إســــرائيل مــــن  وقــــد كــــان للتبــــاين بــــني موقــــف الــــوال
الحنيــاز للحــق العــريب مــن  االقــرتاب منهــا لالبتعــاد عنهــا والعكــس، مــربرات ال تتصــل 

لســمة الغالبــة علــى إســرائيل. فهــذا الكيــان نشــأ علــى حتــ الف بــني عدمــه، بــل تتصــل 
مشــــروعني متعارضــــني مل جيمعهمــــا ســــوى االتفــــاق علــــى اغتصــــاب هــــذه األرض ومهــــا 

  املشروع الصهيوين العلماين واملشروع الصهيوين الديين (األصويل). 

وبســـبب هـــذا االخـــتالف العميـــق نشـــأ الكيـــان الصـــهيوين واســـتمر حـــىت اآلن 
راءات يـــؤدي دون دســـتور، ويف غيـــاب اإلمجـــاع كـــان مـــن الضـــروري االتفـــاق علـــى إجـــ
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احرتامهــا ملنــع الصــراع الــداخلي. وخــالل العقــود األوىل مــن عمــر إســرائيل وحــىت وصــول 
حـــزب الليكـــود اليميـــين املتحـــالف مـــع األحـــزاب الدينيـــة، كانـــت إســـرائيل حتـــت حكـــم 
ـــة  كيـــد متزايـــد ليهودي ــق وصـــول الليكـــود للحكـــم، مـــع  ــل العلمـــاين، وترافـ حـــزب العمـ

  ه اإلدارة األمريكية احلالية حبماس شديد. الدولة الصهيونية، وهو ما تؤيد

  

  علمانية نعم .. أصولية ال!

وبسبب غلبة الطبيعة األصولية إلسرائيل تتخذ فرنسا موقًفا سلبًيا منها، لـيس 
فقط ألن فرنسا كدولة تتبىن رمسًيا صيغة العلمانيـة الشـاملة علـى حنـو جيعلهـا دولـة ذات 

لضرورة خصـًما لكـل األصـوليات الدينيـة، بـل لسـبب  دستور إحلادي، وهو ما جيعلها 
لضــرورة  ســرائيل دولــة يهوديــة، يعــين  ــا  ــا ودولًي ــا عربًي آخــر ال يقــل أمهيــة هــو أن اعرتاًف

  فتح الباب لقيام أنظمة حكم أصولية يف املنطقة. 

عتبــار أن اإلحيــاء الــديين ظــاهرة معديــة وهــو مــا عــرب عنــه الكاتــب املصــري 
أحـــد أهــم الرمـــوز الفرنكفونيـــة املصـــرية، إذ اعتـــرب يف مقـــال أمحــد عبـــد املعطـــي حجـــازي 

" تصـــريح يهوديـــة إســـرائيلنشـــرته األهـــرام أن إعـــالن عرفـــات اســـتعداده لالعـــرتاف بــــ "
  خطري ألنه سيفتح الباب لظهور أنظمة حكم أصولية إسالمية يف املنطقة.

ديد شديد اخلطورة لألمن األورويب.  ا    وهي قضية تعترب فرنسا أ

م لتضـــع           وقـــد جـــاءت اللحظـــة الكاشـــفة املشـــار إليهـــا يف بدايـــة املقـــال قبـــل أ
املوقـــف الفرنســـي مـــن إســـرائيل يف ســـياقه الصـــحيح، فقـــد شـــهدت العاصـــمة الفرنســـية 

لتحديــد يف قصــر اإلليزيــه  حفــًال لتكــرمي املخــرج األمريكــي اليهــودي  2004/ 9 /5و
فرنســــي جــــاك شــــرياك وســــام جوقــــة املعــــروف ســــتيفن ســــبيلربج حيــــث منحــــه الــــرئيس ال
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نـه  لـدالالت. أوًال وصـف شـرياك ضـيفه اليهـودي  الشرف. وقد جاء احلـدث حـافًال 
  خمرج عظيم ملتزم مبكافحة الكراهية والتعصب.

لــذكر مــن أفالمــه فــيلم " ــا خــص  ــا مثــلقائمــة شــيندلرنًي  :" قــائًال إن أفالًم
البطوليـــة يف أحلـــك فـــرتات  أكـــدت أن العـــامل مل يـــنس األعمـــال" "قائمـــة شـــيندلر"

التـــاريخ.. يف هـــذه الفـــرتة الصـــعبة الـــيت يتصـــاعد فيهـــا التعصـــب والعنصـــرية وكـــره 
اآلخرين ومعاداة السامية والتطـرف مـن الضـروري علـى السـينما الـيت متـس أعمـاق  

". وبطبيعـة احلـال كل واحد منا أن تستعيد الرعب الذي مل جيد متنفًسـا للتعبـري عنـه
ن هــذا الفــيلم الــذي اختــاره شــرياك ليشــيد بــه أحــد أهــم أعمــال  ال حاجــة ألن نــذكر
  سينما اهلولوكوست. 

ولكي ال نغرق يف التمين متصورين أن صراًعا دولًيا يدور نيابة عنا النتزاع 
"، يفضل أن نرى املوقف فرنسا املالك" و"أمريكا الشيطاناحلق الفلسطيين بني "

غريب على الصهيونية، فواشنطن  -يب الفرنسي بوصفه مشهًدا من مشاهد صراع غر 
تريدها أصولية يهودية وفرنسا تريدها علمانية، فالفريقان يف صراع على الصهيونية، 

  لكن أ منهما ال ميكن أن يكون يف صراع مع الصهيونية.
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  2005مقاالت العام 
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  )14( حرب أمريكا القادمة: العاصفة املعدنية!
  

ءه الكثـري، اخلـرب عـن روايـة القاهريـة مـؤخرًا خيفـي ورا األهـرامخرب صغري نشرته 
ــا تتنبــأ بعــدوان عســكري أمريكــي علــى تركيــا  خياليــة تثــري حاليــا ضــجة كبــرية يف تركيــا أل

ووزعـت حـىت  2004بسبب اخلالف حول امللف الكردي، الرواية نشرت يف ديسمرب 
ألــــف نســــخة، يف بلــــد ال يتجــــاوز معــــدل توزيــــع كتــــاب فيهــــا عــــدة آالف،  150 اآلن

  افة الرتكية. وأصبحت حديث الصح

واحتمــال الصــدام العســكري الرتكــي األمريكــي أحــد الســيناريوهات املســكوت 
ما البيـــان: " مـــن عنهـــا يف امللـــف العراقـــي، وكنـــت قـــد تنبـــأت بوقوعـــه يف مقـــالني نشـــر

هـل هنـاك حـرب أمريكيـة ، و")2003/ 2/ 15" (املسكوت عنه يف امللـف العراقـي
  ). 2003/ 2/ 1( ؟"تركية حمتملة

ـــا جبـــل جليـــد عـــائم مل  وقبـــل أن ينتهـــي شـــهر فربايـــر، بـــدأت النـــذر تتـــواىل كأ
ـــذي يبـــدو  ـــه، وإن بقيـــت املؤشـــرات الـــيت تعـــزز هـــذا الفـــرض ال تكـــن تبـــدو منـــه إال قمت

ومـن هـذه النـذر، تصـريح مستبعًدا ومثريًا يف آن واحد، قليلة حىت صـدور هـذه الروايـة. 
ـــة الروســـي إيغـــور ايفـــانوف ( ن روســـيا ستســـتخدم 2003فربايـــر  28وزيـــر اخلارجي  (

 . حـق الفيتــو يف األمــم املتحـدة للحفــاظ علــى االســتقرار يف العـامل إذا كــان ذلــك ضــرورً

                                                 
  .2005/ 4/ 15) نشر يف 14(
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يف حـال اســتخدمت القـوة لتسـوية األزمــة العراقيـة قـد يــنجم عـن ذلــك مضـيًفا أنـه "
ــى املســـتوى  ــل أيًضـــا علـ ـــيس فقـــط علـــى املســـتوى اإلقليمـــي بـ عواقـــب خطـــرية، ل

النقـــاش األمريكـــي الرتكـــي حـــول قبـــول تركيـــا اســـتخدام أراضـــيها ". ويف ســـياق العـــاملي
منطلًقــا لعمــل عســـكري ضــد العـــراق، طلبــت تركيـــا منحهــا حـــق الوجــود العســـكري يف 

  مشال العراق كشرط لقبول استخدام أراضيها يف العمل العسكري. 

احلـاكم  حزب العدالـة والتنميـةكما أعلن رئيس   –مث طورت موقفها لتشرتط 
أن يكـون  – سـي إن إن/ تـوركجب طيـب اردوغـان يف مقابلـة بثهـا تلفزيـون يف تركيا ر 

عدد اجلنود األتراك الذين يدخلون مشال العراق يفوق مبرتني عـدد اجلنـود األمريكيـني يف 
مشـــال العـــراق، يف حـــال تقـــرر شـــن حـــرب، ورًدا علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا كانـــت تركيـــا 

ت املتحد 40ستنشر  نعـم. ألًفا؟ قـال أردوغـان: " 20ة ألف جندي إذا نشرت الوال
  "!  هذا ما أعرفه

وعقب ذلك كشف مسئول تركي أنه: إذا مت التحرك إلقامة دولة كرديـة مشـال 
ت املتحــدة واألكــراد، وأكــد املســئول  العــراق فــإن تركيــا ســتقف وجهــا لوجــه ضــد الــوال

ــا  قامــة دولــة كرديــة، وأ مســتعدة الرتكــي أن أنقــرة لــن تســمح مطلًقــا وحتــت أي ظــرف 
للـــدخول يف حـــرب إذا اســـتدعى األمـــر. وقـــال املســـئول الرتكـــي إن أنقـــرة بعثـــت مـــؤخرًا 
ـــه بـــدون القـــوات الرتكيـــة فـــان منطقـــة مشـــال  ت املتحـــدة مفادهـــا أن رســـالة جديـــة للـــوال
العـــراق ســـتتحول إىل فلســـطني أخـــرى. وأثنـــاء اجلـــدل الـــدائر حـــول املوقـــف الرتكـــي مـــن 

طلـــق بــول وولفــوويتز أحـــد املقــربني مــن إســـالميي دخــول قــوات أمريكيـــة مــن أراضــيها أ
ا. ال شك يف ذلكتركيا حتذيرًا نصه: "   "!.  سننتصر يف احلرب، مع تركيا أو بدو

وما يبـدو أن منطقـة الشـرق األوسـط مل ختـرج مـن األجـواء العاصـفة منـذ أطلـق 
األمريكيون على عملية حترير الكويت اسـم عاصـفة الصـحراء، فأصـبحت املنطقـة كلهـا 
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ـدأ إال لتهـب مـن جديـد، والعاصـفة املعدنيـة  يف مهب عواصف سياسية وعسكرية ال 
. حيث يقـوم الطـريان 2007ا القوات األمريكية يف مايو رواية خيالية عن حرب تشنه

األمريكــي بقصــف اســطنبول وأنقــرة بــال، هــوادة وتتحــول تركيــا كلهــا إىل هليــب ونــريان، 
يت مـــن قيـــام قـــوات أمريكيـــة مبهامجـــة وحســـب الروايـــة فـــإن شـــرارة هـــذه احلـــرب ســـو  ف 

  قوات تركية منتشرة يف مشال العراق حلماية األقلية الرتكمانية. 

وترسم الرواية صورة صراع شامل، فهنـاك حـرب إعالميـة مضـللة تشـنها أمريكـا 
حسـب الروايـة  –زاعمة أن األتـراك هـم مـن بـدأ العـدوان. أمـا اهلـدف احلقيقـي للحـرب 

يف االستيالء على مناجم معدن البورون الذي متلك تركيا أكثـر مـن فهو رغبة أمريكا  –
% مـــن املخـــزون العـــاملي منـــه. وإذ يقصـــف الطـــريان األمريكـــي مـــدن تركيـــا الكـــربى 60

موقًعـــــا خســـــائر فادحـــــة يف األرواح، تلجـــــأ تركيـــــا إىل االحتـــــاد األورويب وروســـــيا لطلـــــب 
  العون. 

لـــيس لـــه قيمـــة أدبيـــة كبـــرية،  ويـــرى النقـــاد األتـــراك أن جنـــاح هـــذا العمـــل الـــذي
يت أمهيتــه احلقيقيــة مــن كونــه يعكــس التــوتر يف العالقــات الرتكيــة األمريكيــة، وهــو مــا  و
ئــب وزيــر الــدفاع األمريكــي نشــرته الصــحافة الرتكيــة  يعكســه تصــريح لــدوغالس فيــث 

لــزوال، مــا مل تتخــذ اإلدارة الرت  كيــة حيــذر فيــه مــن أن الشــراكة األمريكيــة الرتكيــة مهــددة 
خطـــوات جديـــة لتخفيـــف مشــــاعر العـــداء ألمريكـــا بـــني األتــــراك. أمـــا مؤلفـــا الكتــــاب، 
اوركون اوتشار وبراق تـور (ومهـا صـحافيان خبـريان يف املسـائل الدفاعيـة)، فيؤكـدان أن 
السـيناريو الــذي يرويــه الكتــاب ميكــن أن يتحقــق، فحسـب بــراق تــور فــإن هــذه الروايــة 

  ياسية إمنا تعرض نظرية ميكن أن تتحقق.ال تثري فقط مسألة مؤامرة س
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  )15( دي العشرة ماليني
  

ــــةالدراســــات حــــول " دة اجلماعي ها اإل ا وأعــــداد ضــــحا رخيهــــا وأســــبا  ،"
ت املتحـــــدة،  ـــري مـــــن املؤسســـــات البحثيـــــة واألكادمييـــــة وخباصـــــة يف الـــــوال تشـــــغل الكثــ

ــــرية عــــن الظــــاهرة مدرســــة شــــديد ة التشــــاؤم وتشــــكل دراســــات جــــي. آر. روميــــل الكث
والصــرامة. ويف كتــاب موســوعي عــن حصـــاد القــرن العشــرين قــام األكــادميي األمريكـــي 

) بتحليــــل إحصــــاءات جبامعــــة كاليفورنيــــاْجــــي. برادفــــورد دي لــــونج (أســــتاذ االقتصــــاد 
ــــال يف القــــرن  م بعيــــًدا عــــن خطــــوط القت ــــذين قتلــــتهم حكومــــا ـــل عــــن املــــدنيني ال روميـ

    مليو من القتلى! 165العشرين واملقدرة أعدادهم حبوايل 

  

هر دة حتت ا   اإل

ن املصاحل  وأمهية املوضوع تنبع من أنه يلقي ظالًال من الشك على القول 
واألطماع االقتصادية وحدها هي ما يفسر ما يشهده العامل من تغريات، فالفكرة يف 

ازدادت  الكثري من منعطفات التاريخ كانت العًبا أساسًيا. ومنذ الصراع مع النازية
  ". غًدا"، وتوقع ما ميكن أن حيدث "اآلنأمهية األفكار يف فهم ما جيري "

                                                 
  .2005/ 9/ 8 :) نشر يف15(
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والســنوات الــيت عــاش العــامل فيهــا مشــدود األعصــاب خيــاف مــن كبســة زر يف 
اية مأساوية لكوكبنا  .كانت الفكرة العًبا أساسـًيا فيهـا  ،واشنطون أو موسكو تكتب 

م مـا زالـوا عـاجزين عـن الفـوز يف وبعد انتهاء احلرب الباردة يتحدث األمريك يون عن أ
ــــا ،صــــراع األفكــــار حســــم الصــــراعات العســــكرية  لكفــــاءة نفســــها الــــيت يســــتطيعون 

ومـــن بـــني مــا تغـــري إىل حـــد كبــري يف عـــامل األفكـــار املوقــف مـــن حـــق احليـــاة،  لصــاحلهم.
دة اجلماعيـةفعندما نسمع تعبري " سـم  ،" يف ملـف مثـل دار فـوراإل صـدام أو مقـرتً 

فعلينـــا أن نـــدرك أن األمـــر يتعلـــق بقضـــية أصـــبحت مرشـــحة ألن تثـــري القــــدر  ،حســـني
  األكرب من املشاعر واملواقف السلبية. 

دة اجلماعيـةوبقدر ما يزداد هذا املوقف مبدأيـة يكتسـي تعبـري " " بظـالل اإل
ويفجــر مــن الغضــب أكثــر ممــا كــان قبــل ســنوات أو عقــود، واالحتفــاالت  ،أكثــر قتامــة

لـذكرى السـتني لالنتصـار علـى النازيـة محلـت دالالت كبـرية الضخ مة العاملية والوطنيـة 
يف هــــذا الســــياق. وخلــــف املواقــــف الرمسيــــة تقــــف تغــــريات ثقافيــــة وفكريــــة ال تنفــــي أن 

وقــد أســفر إخضــاع الظــاهرة  لكنهــا مل تعــد املعيــار الوحيــد. ،املصـاحل مل تــزل معيــارًا مهمــا
رة ومصـادمة ملـا للتحليل عرب منـاهج خمتلفـة عـن  نتـائج مثـرية، وكـان أكثـر التفسـريات إ

دة اجلماعية ولدت على يـد الثـورة الفرنسـية إحـدى  هو مستقر من أفكار أن ثقافة اإل
أهم الثورات يف التاريخ. ذلك أن فالسـفة سياسـيني مثـل جـان جـاك روسـو كـانوا يـرون 

عــدو، فــال جيــوز أن أي حــزب سياســي ميثــل األمــة خيــوض صــراع حيــاة أو مــوت مــع ال
صــوت يعلــو فــوق النقــاش بشــأن وســائل الصــراع. ولعلهــا الصــيغة األوليــة لشــعار ال "

"، وثقافة اللحظة االستثنائية الـيت حكمـت العقـل الثـوري العـريب لنصـف صوت املعركة
  قرن.
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" خـــالل الثــــورة جلنـــة روبيســــبري للســـالمة العامــــة" :وكمثـــال فـــإن مــــا يســـمى
مـــاء، لكـــن أيضـــا أتبـــاع وعـــائالت معارضـــي الثـــورة الفرنســـية أعـــدمت، لـــيس فقـــط الزع

السياســيني، وممارســات اجلــيش الفرنســي يف إخــالء الســكان مــن املنــاطق املتململــة مثــل 
فانــدي (فندييــه) الفرنســية الغربيــة. وقــد أجريــت حماكمــات معــدة ســلًفا إلضــفاء قشــرة 

املمارسـات "، وبناء عليها تنفيذ عمليات قتل سياسي، كـل هـذه املشروعيةرقيقة من "
بــــل إن برادفــــورد دي لــــونج يلخــــص دور هــــذا اجلــــذر جتــــد أصــــلها يف الثــــورة الفرنســــية. 

دة اجلماعيــــة بســــخرية مريــــرة بقصــــة أســــقف كــــاثوليكي  التــــارخيي الفرنســــي لظــــاهرة اإل
دقـــة مــن املـــؤمنني احلقيقيــني يف مدينـــة مت االســـتيالء فرنســي ســئل: " كيـــف منيــز الّز

  "!.اقتلهم مجيعا! هللا سيتعرف على عبادهه قال: ""، ويقولون إنعليها حديثًا

  

  دي العشرة ماليني

وقــد قــام األكــادميي األمريكـــي جــي. آر. روميــل بعمليـــة تصــنيف وضــع فيهـــا 
دة للمـــدنيني يف القـــرن العشـــرين، مث اقـــرتح تضـــييق الـــدائرة  األنظمـــة العشـــرين األكثـــر إ

د عشـرة ماليـني مـن املـدنيني فـأك أعضـاء ثر، واقـرتح تسـميتهم "تشمل فقط كـل مـن أ
  ".  دي العشرة ماليني

" يكفـي أن عصـر العلـم" :ولنتخيل فداحة ما شهده هذا القرن الـذي يسـمى
ريــخ البشــرية املكتــوب مل يشــهد قبــل القــرن العشــرين ســوى اثنــني يســتحقان  نعــرف أن 

ملقارنـة شــهد القـرن العشــرون رمبـا مخ ســة عضـوية هــذا النـادي أشــهرمها جنكيـز خــان. و
دي " لرتتيــب األجبـــدي: أدولــف هتلــر، تشـــيانج  العشــرة ماليـــنيأعضــاء مــن  " وهــم 

ــــونج. وينفــــرد هتلــــر،  كــــاي شــــيك، فالدميــــري لينــــني، جوزيــــف ســــتالني، ومــــاو تســــي ت
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، بـل رمبـا  دي الثالثني مليـوً ن لديهم أوراق اعتماد تؤهلهم لعضوية  وستالني، وماو 
دي اخلمسني مليوً على حنو   جيد! حىت 

بــل إن اجتاًهــا عاًمــا يــزداد قــوة يف الغــرب، وخباصــة خــارج فرنســا، أصــبح يــدعو 
إلعـادة تقيـيم الثـورة الفرنسـية يف ضـوء هـذه احلقـائق التارخييـة، وقـد بـدأت اجلوانـب الـيت 

رخيهـــا ختـــرج للنـــور يف الـــذكرى املـــائتني للثـــورة ( ). وعندئـــذ 1989كانـــت خفيـــة مـــن 
ر لســــنوات اجلــــدل هــــو "ســــلط الضــــوء علــــى عمــــل أكــــادميي ف دة مجاعيــــة رنســــي أ إ

" لرينالد سيشر الذي أصبح ينظر إليه بوصفه أحد املراجـع املهمـة لتـاريخ الثـورة فرنسية
د جـيش الثـورة الفرنسـية فانديوهو حيكي يف كتابه قصة " الفرنسية. " الفرنسـية الـيت أ

ا بســبب عــدائها للثــورة. وعلــى مســتو  ى النتــائج طــرح أكثــر مــن ربــع مليــون مــن ســكا
سيشـــر افرتاًضـــا خطـــريًا مفـــاده أنـــه بينمـــا كانـــت هنـــاك حمـــاوالت للـــربط بـــني اإلرهـــاب 
ريـــخ الثـــورة  األيـــديولوجي واحلكـــم الشـــمويل يف القـــرن العشـــرين فـــإن فـــرتة اليعاقبـــة مـــن 
الفرنســـية ميكـــن اليـــوم فقـــط اعتبارهـــا الفعـــل املؤســـس لسلســـلة طويلـــة ودمويـــة متتـــد مـــن 

دة اجلماعيــــة الفرنســـية يف الغـــرب الكــــاثوليكي إىل ِإىل الوقـــت ا 1792 حلـــايل مـــن اإل
معســــكرات االعتقـــــال الســـــوفيتية (اجلـــــوالج) إىل الــــدمار الـــــذي ســـــببته الثـــــورة الثقافيـــــة 

  الصينية.

  

  الدم بني الدين والعلمانية

وإذا جتاوز املستويني السياسي والثقايف إىل الدالالت املعرفية هلذه الفرضـيات 
سســـت لـــدم، فـــإن التيـــار اجلديـــد الناقـــد للصـــورة  الـــيت  رخييـــة معمـــدة  علـــى حقـــائق 

املثاليــة للثـــورة الفرنســـية ودورهـــا التـــارخيي الـــذي كـــان يبـــدو للكثـــريين مثاليًـــا. هـــذا التيـــار 
يعيـــد االعتبـــار لـــدور الـــدين يف السياســـة، فالفصـــل بـــني الـــدين والدولـــة اإلجنـــاز األكـــرب 
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 :" إىلإخــــاء، حريــــة، مســــاواة" :ثــــي يتحــــول مــــنللثــــورة الفرنســــية جعــــل شــــعارها الثال
" كمــا صــاغه ســاخرًا املــؤرخ الربيطــاين املتخصــص بتــاريخ الثــورة إخــاء، حريــة، وحشــية"

دة  الفرنســــية دافيــــد أنــــدرس. وقــــد انتبــــه إىل دور الــــدين يف منــــع اســــتفحال ظــــاهرة اإل
عـي يف لفتـة اجلماعية قبل العصر احلديث املفكر اإلسالمي املعروف الدكتور علي مزرو 

ــا:  يب ظــيب قبــل ســنوات عنوا مــع الثقــايف  ذكيــة وردت يف حماضــرة قيمــة ألقاهــا يف ا
"، حيــث اإلســالم والدميقراطيــة الغربيــة والثــورة الصــناعية الثالثــة: صــراع أم التقــاء"

عادة ما يتم نقـد املسـلمني بسـبب عـدم وصـوهلم إىل األفضـل، ولكـن قلمـا يقول: "
ن معايري أخالقية جنبت وقوع األسوأ. فلـم يعـرف اإلسـالم يهنؤن على ما لديهم م

دة النازيــة املنظمــةمثــيًال  هــل التوحيــد درع حتــول دون الفســاد  ...  ملعســكرات اإل
ومــا الحظــه مزروعــي عــن دور اإلســالم يتســع  ؟".والفســوق البشــري يف أوســع صــوره

ايــــة احلــــرب البــــارد ة وســــقوط بــــال شــــك ليشــــمل الــــدين عموًمــــا، وهــــو متغــــري فرضــــته 
ا الدين.    األيديولوجيا لتصعد اهلوية، ويف مقدمة مقوما

ب عضوية "   "؟دي العشرة مالينيفهل يشهد احلادي والعشرين إغالق 
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  )16( اإلصالح السياسي بني تشدد ديين وآخر قومي

  

مــن يتأمـــل احلـــوار الـــذي يبـــدو جمـــرد حـــوار يفضـــي إىل مزيـــد مـــن احلـــوار حـــول 
غ يف االجتــاه للخــارج، تفنيــًدا وحتــذيرًا، ويتمركــز حــول الســجال اإلصــالح، جيــد أنــه يبــال

ــــائي بــــني احلكومــــات واإلســــالميني، رغــــم أن اإلصــــالح تعرقلــــه عراقيــــل أخــــرى إىل  الثن
ونعـــين بـــذلك  جانــب أطمـــاع اخلـــارج وتصـــلب احلكومـــات وتشـــدد بعـــض اإلســـالميني.
ملـــف التشـــدد ملًفـــا ميكـــن اعتبـــاره مـــن ملفـــات اإلصـــالح املســـكوت عنهـــا عربًيـــا، هـــو 

القومي ومسؤوليته عن تعثر جهود اإلصالح، فبعد عقود من اإلحلـاح علـى أن التشـدد 
اإلسالمي أهم أسباب تعثر التحول الدميقراطي عربًيا، وهي فزاعة استخدمتها األنظمـة 
داخلًيـــا وخارجًيـــا لســـنوات، إذا بنـــا جنـــد أنفســـنا فجـــأة أمـــام تشـــدد قـــومي يتخفـــى وراء 

واملتغــــري األكــــرب الــــذي انطــــوت عليــــه التجربــــة  ر ممــــا يعطــــي.خطــــاب مــــراوغ يعــــد أكثــــ
خـــذ علـــى حممـــل اجلـــد فكـــرة أن  ت املتحـــدة  ـــوال ـــة يف العـــراق، أن ال السياســـية اجلاري
اإلسالميني شركاء حمتملون يف اللعبة الدميقراطية، ما يعـىن أن فزاعـة اإلسـالميني فقـدت 

ا على التأثري خارجًيا.    جزئًيا قدر

لقـدر نفسـه مسـكوت عنـه ومما يلفت اال نتباه أن املسكوت عنه سياسًيا هو 
ــــا، فقبــــل العمــــل املعــــريف الرائــــع " ـــة التــــاريخمعرفًي ايـ ـــة و ــهيونية والنازيـ " للمفكــــر الصــ

علــــى األقــــل يف  –اإلســــالمي املعــــروف الــــدكتور عبــــد الوهــــاب املســــريي ال نكــــاد جنــــد 
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تـب عنهـا أحـد شـيًئا يسـتحق مخسة كتب عن الفاشية، بـل رمبـا مل يك –الثقافة املصرية 
ألسـاس علـى التشـابه يف  الذكر بعد ما كتبه العقـاد. ورغـم أن كتـاب املسـريي منصـب 

البنيـــة واألفكـــار بـــني الصـــهيونية والنازيـــة والتعـــاون الفعلـــي بينهمـــا، إال أنـــه يقـــدم صـــورة 
ا فصـوًال مأسـاو  ية للفكر القومي املتشدد عموًما، وهي صورة يكاد القارئ يرى يف مرآ

  من التاريخ العريب املعاصر!!.

لقــــد كــــان املشــــهد السياســــي املصــــري عشــــية دخــــول النــــازيني مصــــر قبــــل أن 
لتأمل، فالعقاد  لفعـل للمثقـف  –يتوقفوا ويهزموا يف العلمني جديرًا  الـذي كـان يرمـز 

ــــا مــــن أن  –الــــذي يــــدرك مســــؤولياته اإلنســــانية واألخالقيــــة  يهــــرب إىل الســــودان خوًف
تـه عـن النازيـة، بينمـا "يقبض عليه ا " املصـريون الشـعبويونلنازيون ويعدموه بسبب كتا

ولقد لعب عامل مهم دورًا كبـريًا يف دفـع  ".إىل األمام  روميليهتفون يف املظاهرات "
الكثــري مــن املثقفــني العــرب للتعــاطف الالعقــالين مــع الفاشــية وهــو وعــد بلفــور والــدعم 

صـــهيوين. فكانـــت شـــرائح واســـعة مـــن املثقفـــني العـــرب الربيطـــاين مث األمريكـــي للكيـــان ال
"، مـــع أنـــه لـــيس عـــدو عـــدوي صـــديقيينطلقـــون يف مـــوقفهم مـــن املقولـــة الســـاذجة "

ـــدول الواقعـــة حتـــت االحـــتالل  لضـــرورة كـــذلك، وكانـــت هـــذه املشـــاعر مضـــاعفة يف ال
  الربيطاين.

وقــــد لعبــــت هــــذه اخللفيــــات دورًا يف نشــــوء حالــــة مــــن التســــامح مــــع التشــــدد 
ومي، ومــع ظهــور فكــرة املــؤمتر القــومي اإلســالمي اكتســب الفكــر القــومي نوًعــا مــن القــ

املشــــــروعية الدينيــــــة كــــــان يف حاجــــــة إليهــــــا مث تطــــــورت العالقــــــة إىل تبــــــين شــــــرائح مــــــن 
اإلســـالميني مقـــوالت قوميـــة مـــع صـــياغتها بتعبـــريات إســـالمية، حـــىت امنحـــت اخلطـــوط 

لتضـــامن والقوميـــة   كأيـــديولوجيا مغلقـــة غـــري قـــادرة علـــى الفاصــلة بـــني القوميـــة كشـــعور 
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ـــا وعلـــى مـــذحبها ســـفكت دمـــاء كثـــرية  يـــة درجـــة. وبنـــاًء علـــى مقوال قبـــول التعدديـــة 
ا أكثر التيارات السياسية العربية إيغاًال يف معاداة التعددية.    وأصبح دعا

وعندما تطرح قضية اإلصالح فمن الضروري مناقشة مشكلة التشـدد القـومي 
قية أمام املسـتقبل العـريب كلـه، ولعـل جتربـة البعـث العراقـي تكـون عـربة بوصفه عقبة حقي
  يف هذا اإلطار.

  إذا كان هناك من هو مستعد للتدبر؟!
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اية التأرجح بني اجلغرافيا واهلوية   )17( فك االرتباط.. 
  

دارت عجلـــة انســـحاب االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــن قطـــاع غـــزة، ودارت معهـــا 
رخيـي سـي كون لـه مـا بعـده داخـل الكيـان الصـهيوين وخارجـه، ال بوصـف عجلة َحتوُّل 

رخيًيــا لطــرف فلســطيين أو عــريب فهــذا منطــق دعــائي تبســيطي، بــل  االنســحاب إجنــازًا 
رخيي توقـف أمامـه  بوصفه مؤشرًا على أن الكيان الصهيوين قد قرر عبور مفرتق طرق 

  مستحيًال. طويًال متأرجًحا طامًعا يف احلصول على كل شيء وهو ما كان

يتنــــازع  –بــــل رمبــــا منــــذ نشــــأت احلركــــة الصــــهيونية  –فمنــــذ نشــــأت إســــرائيل 
  الصهاينة تياران: 

صهيونية األراضي اليت يـرى أنصـارها ضـرورة االحتفـاظ بكـل شـرب مـن األرض 
وصـــــوًال يف احلـــــد األقصـــــى اللتهـــــام كـــــل األراضـــــي الـــــيت تـــــدخل يف نطـــــاق مـــــا يســـــمى 

: الصــهيونية الدميوغرافيــة، ويــرى أنصــاره أن احلفــاظ "، والتيــار الثــاينإســرائيل الكــربى"
  على اهلوية اليهودية لسكان الدولة أهم من احلفاظ على املزيد من األرض.

ـــة اخلـــالف حـــول مســـتقبل إســـرائيل   لتبعي واخلـــالف بـــني التيـــارين كـــان يعـــين 
" غــري اليهــودكلهــا، فاالســتيالء علــى مزيــد مــن األراضــي كــان معنــاه قبــول املزيــد مــن "

ديـــدات هلويـــة الدولـــة الـــيت يـــرى الصـــهاينة  داخـــل حـــدود الدولـــة، مبـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن 
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ـا جيـب أن تكـون " " ال جمـرد دولـة يهوديـةاملتدينون، ومعهم اليمني الديين األمريكـي، أ
وخطــة فــك االرتبــاط بقــدر مــا هــي حماولــة للهــرب مــن اســتحقاقات أطــر  دولــة لليهــود.

ف بدولــة فلســطينية وحقــوق والتزامــات متبادلــة هــي تفاوضــية يعــين الســري فيهــا االعــرتا
أيًضــا احنيـــاز للهويـــة، مبـــا تعنيـــه مـــن مفــاهيم قيميـــة ســـتدفع الكيـــان الصـــهيوين ملزيـــد مـــن 

.   االقرتاب من أمريكا والبعد عن أورو

واالختيـــار بـــني اجلغرافيـــا واهلويــــة مـــنح أمريكـــا أهــــم حلفائهـــا السياســـيني علــــى 
ـــيت اختـــا ـــا ال رت التحـــالف األوثـــق مـــع أمريكـــا علـــى أرضـــية االنتمـــاء اإلطـــالق، فربيطاني

للتشكيل احلضاري اإلجنلوسكسوين على حساب عالقات أقل دفًئا مع أورو األقـرب 
ـــــا  مريكـــــا أكثـــــر دفًئـــــا مـــــن عالقتهـــــا جبريا جغرافًيـــــا، واســـــرتاليا الـــــيت تربطهـــــا عالقـــــات 

مـا اآلسيويني، كلتامها تكتسب املزيـد مـن األمهيـة يف السياسـية اخل ارجيـة األمريكيـة لكو
ـــــل هـــــذه األســـــباب  ـــــم ملث ـــــون أ ـــــرى األمريكي ـــــا، وي ـــــة مـــــن اجلغرافي هلوي ـــــا  أكثـــــر اهتماًم

م"   ".يشبهو

واالحنيــــاز الختيــــار اهلويــــة ســــتكون لــــه أوال نتائجــــه الداخليــــة يف إســــرائيل، إذ 
يهـودا سيعزز البعد الديين يف الرؤية الصهيونية، كون الدين أحد أهم الروابط اليت جتعـل 

حيـة أخـرى سـيؤدي  م مرتبطون مبصـري واحـد، مـن  من عشرات اجلنسيات يشعرون أ
الــــذين فرضــــت علــــيهم جنســــية  1948هــــذا علــــى وجــــه القطــــع لضــــغوط علــــى عــــرب 

الكيــان الصــهيوين الــذي مل يــنجح رغــم ذلــك يف هضــمهم بعــد أكثــر مــن مخســة عقــود 
سيس الدولة.   على 

ثـــريات  مؤكـــدة علـــى األردن الـــيت ســـتكون وعلـــى صـــعيد اخلـــارج ســـتكون لـــه 
ـــدف تـــوطني الفلســـطينيني املقيمـــني فيهـــا، مبـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن  عرضـــة لضـــغوط كبـــرية 

كيـــــد اهلويـــــة الدينيـــــة للكيـــــان  –وهـــــو األهـــــم  –متاعـــــب كبـــــرية، لكنـــــه  ســـــيؤدي إىل 
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لتبعيـة إىل  الصهيوين، وهو ما شدد عليه جورج بوش االبـن مـرات، األمـر الـذي يـدفع 
فاملســـلمون علـــى حـــد تعبـــري عزمـــي بشـــارة ينظـــرون  ديـــين يف العـــامل العـــريب. حالـــة إحيـــاء

ـم جنحـوا يف بنـاء دولـة  للكيان الصـهيوين نظـرة هـي مـزيج مـن الكراهيـة واإلعجـاب، أل
علــى أســاس ديــين. وخــالل مخســة عقــود كانــت شــرائح واســعة مــن النخبــة الثقافيــة تــرى 

بـني علمـانيني ضـخموا دور العلمانيـة يف  أزمة العامل العـريب يف مـرآة صـهيونية، فانقسـموا
ـم ختلـوا عـن  ـم هزمـو أل قيام الكيان الصهيوين واملالمح العلمانية يف بنيته، مؤكدين أ
لضرورة أن علينا أن نؤكـد علمانيتنـا إن  الدين وأنشأوا دولة علمانية، ورتبوا على ذلك 

كـــزوا علـــى دور الـــدين يف أرد أن ننتصـــر علـــيهم، ويف املقابـــل كـــان هنـــاك إســـالميون ر 
العــــودة نشــــأة الكيــــان الصــــهيوين، مؤكــــدين أن الســــبيل الوحيــــد لالنتصــــار عليــــه هــــو "

"، وكأننــا دون وجــود الكيــان الصـــهيوين مل نكــن لنحــدد أي اجلســور نعــرب وأيهـــا للــدين
  حنرق.

  

  صورتنا يف مرآة العدو

مريكيـــة، ويف ظـــل الصـــعود الواضـــح لإلســـالميني يف التجربـــة العراقيـــة، برعايـــة أ
والثقل الكبري للحركات اإلسـالمية بوصـفها التيـار األقـوى يف الشـارع السياسـي العـريب، 
فــإن النتــائج السياســية غــري املنظــورة هلــذا االنســحاب ســتكون كبــرية، خصوًصــا يف ظــل 
التفاعل املتبادل بني ما حيدث علـى أرض فلسـطني وجممـل التحـوالت يف العـامل العـريب، 

ى حنو رمبا غري مسبوق مع اكتمال مالمـح التحـول يف الكيـان وهو ما سوف يتضح عل
  الصهيوين.

  بيننا وبني أعدائنا! ... وتلك من مفارقات تشابك املقادير
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  2003مقاالت العام 
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  )18( )3/ 1حلريق الفرنسي الكبري .. سقوط الرايخ األورويب(ا
  

...  خــرب صــغري يف نشــرات األخبــار: فرنســا اختــذت قــرارًا برفــع حالــة الطــوارئ
  ولكن!

قيــة يف وجــه فرنســا، بــل رمبــا كانــت شــروًخا عميقــة، ورمبــا كانــت إن ا لنــدوب 
ممتــدة إىل أســاس البنــاء األورويب. ومــا شــهدته فرنســا قــد يكــون جــزًءا مــن عمليــة َحتــوُّل 
ن تغـريات حتـدث، وهـذا مـا ال  ضخمة يشـهدها هـذا البنـاء، فالبدايـة هـي مـن اإلقـرار 

ــــد تكــــرس لكــــن واجهــــة املشــــهد قــــد ختفــــي خينكــــره أحــــد.  ــــه، وثقافــــة الصــــورة ق لفيات
التســــطيح والنظــــرة أحاديــــة البعــــد ملــــا حيــــدث، علــــى حســــاب الــــدالالت األكثــــر عمًقــــا 
واملعاين اليت حجبتهـا سـحب دخـان احلريـق الفرنسـي الكبـري. وهـو كبـري يف حجمـه ويف 

ر الــيت ســوف ترتتــب عليــه. وحتتـل اخللفيــة احلقيقيــة هلــذا املشــهد أســئلة  دالالتـه ويف اآل
عرفيــة مطروحــة علــى العقــل الغــريب منــذ قــرون وأعــادت التحــوالت الدوليــة طرحهــا مــرة م

أخـــرى. فمنـــذ ســـقوط االحتـــاد الســـوفيييت والتحالفـــات الغربيـــة علـــى شـــاطئي األطلنطـــي 
ختضــع لعمليــة إعــادة هيكلـــة بــدأت تتبلــور حــول حمـــور إجنلوسكســوين أمريكــي بريطـــاين 

أل ســاس، وبــدأت التــدافعات بينهمــا تتجــاوز ألســاس، وحمــور أورويب فرنســي أملــاين، 
املصـــــاحل إىل األســـــس الثقافيـــــة لألنظمـــــة السياســـــية يف مـــــا ميكـــــن اعتبـــــاره صـــــراًعا بـــــني 

  منوذجني.
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  فرنسا اليت تسقط

وبينمــا كــان العقــل العــريب، علــى خلفيــة مقــدمات احلــرب علــى العــراق، يــدبج 
رى فيهـــــا قطًبـــــا يواجـــــه قصـــــائد املـــــديح يف فرنســـــا، النمـــــوذج الثقـــــايف والدولـــــة مًعـــــا، ويـــــ

الطموحـــات السياســـية اإلجنلوسكســـونية الصـــاعدة، كـــان الفرنســـيون مشـــغولني بكتـــاب 
فــراز.فرنســا الــيت تســقطعنوانــه " والقصــة كلهــا  " للمــؤرخ واحملــامي الفرنســي نيكــوال 

تســتحق االهتمــام، بــدًءا مــن العنــوان الصــادم واملؤلــف املعــروف، فرنســًيا طبًعــا، وصــوًال 
ــا فضــًال عــن ردود فعــل لالنتشــار ال واســع الــذي حققــه ليكــون علــى قائمــة األكثــر مبيًع

واســعة وجــدل يف األوســاط األكادمييــة واإلعالميــة والسياســية الفرنســية وتغطيــة إعالميــة 
) كونـــه يعــاجل موضـــوًعا حساًســـا أال وهـــو كـــامربدج بـــوك ريفيـــودرة (حســب وصـــف 

  مكانة وقوة فرنسا.

رنســا، وأدبيــات األفــول عموًمــا، مهمــا  والكاتــب يتحــدث بوضــوح عــن أفــول ف
ألفــــول، تثــــري نقاًشــــا دائًمــــا وفــــورً يف األوســــاط األكادمييــــة والسياســــية،  كــــان املعــــين 

ن املشهد املؤسسـايت واالقتصـادي واال فراز يستهل كتابه  جتمـاعي الفرنسـي يشـهد و
سـتقرار املــزمن التاســع عشـر تنـاوً بــني األفـول والنهـوض معتــربا أن غيـاب االمنـذ القـرن 

الـــــذي ســـــعى، خبـــــالف  1789هـــــذا جيـــــد عللـــــه يف راديكاليـــــة املشـــــروع الثـــــوري لعـــــام 
املسارات الربيطانية واألمريكية، لتأسيس احلرية على قطيعة كاملة مـع التقليـد أو الـدين، 

لدولـــة واملـــواطنني ومـــنح أولويـــة قصـــوى ملـــا هـــو سياســـي، وإقامـــة مواجهـــة مباشـــرة بـــني ا
  ترفض كل وساطة.

فراز هذا، الـذي قـد يعتـربه الـبعض ترفًـا، أمهيـة كبـرية معرفيًـا وسياسـًيا ولك الم 
يف آن، ذلــك أن بنيــة الدولــة تعــد مــن أهــم العوامــل الــيت حتكــم مســار األمــم ومصــريها. 
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ره صدور قانون الرموز الدينيـة الفرنسـي (عـرف بـ قـانون ـ وبعد قليل من اجلدل الذي أ
يف انتقــــادات رمسيــــة وجهتهــــا اإلدارة األمريكيــــة ) ومتثلــــت أهــــم مالحمــــه حظــــر احلجــــاب

ت الدينيـة بـدأت قضـية النمـوذج الثقـايف املؤسـس للدولـة  للقانون بوصفه انتهاًكا للحـر
الفرنســية ونظــريه املؤســس للتشــكيل احلضــاري اإلجنلوسكســوين تصــبح موضــوًعا جلــدل 

ن: " حيسـد أو  بريطانيـا ليسـت منوذجـاغري مـألوف. فصـرح الـرئيس الفرنسـي شـرياك 
  ).2005يوليو  15الشرق األوسط اللندنية " (يُنَسخ

  

  نعم األمريكيون شامتون

" اخللفيــات العلمانيــة املتشــددة قــانون احلجــابوكمــا اســتدعى اجلــدل حــول "
للنظــــام الفرنســــي، طــــرح اإلعــــالم يف أمريكــــا وبريطانيــــا قضــــية الطبيعــــة العنصــــرية للنظــــام 

، عـــن التمييـــز ضـــد BBCمبـــا كـــان أمههـــا الفرنســـي فتحـــدثت وســـائل إعـــالم عديـــدة، ر 
" مســـتدعية الغيتوهـــاتاملســـلمني يف فرنســـا وشـــبهت األحيـــاء الـــيت يســـكنون فيهـــا بــــ "

ا  مفــــردات مؤملــــة مــــن قــــاموس التــــاريخ األورويب، ومستعرضــــة حــــاالت اضــــطر أصــــحا
ـــــز  الســـــتخدام أمســـــاء مســـــتعارة إلخفـــــاء أصـــــوهلم العربيـــــة واإلســـــالمية. ورغـــــم أن التميي

، إال أن الواقـــــع خيـــــالف التشـــــريع، وهـــــو مـــــا تؤكـــــده العنصـــــري مم نـــــوع يف فرنســـــا قـــــانوً
%، أمــا لــدى 2,9اإلحصــاءات فنســبة البطالــة لــدى املــواطنني مــن أصــل فرنســي هــي 

نســـني فهـــي  ا 14ا %. وغالًبـــا يـــرفض صـــاحب عمـــل النظـــر بطلبـــات حيمـــل أصـــحا
تشـــعر أنـــك لـــن " أمســـاء أجنبيـــة ويلخـــص هـــذه احلالـــة املأســـاوية قـــول أحـــد املهـــاجرين:

رد أنك عريب   ".  تنجح أبًدا 

" وضـرورة فشـل فرنسـيويف حملة ذات داللـة تتحـدث اإلذاعـة الربيطانيـة عـن "
  البحث عن طرق جديدة.
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ودومنـــا مواربـــة، تبـــدو مشاتـــة أمريكيـــة خفيـــة يف شـــأن أحـــداث الشـــغب بفرنســـا 
لفـبعض الصـحف احملافظـة مثـل " ميـز" و"وول ســرتيت جـور أن مــا  " رأتواشـنطن 

حدث ميثل ضربة ملنظومة القيم األخالقية األوروبية، واقتصادات دولة الرعاية يف القـارة 
ــا تتحمــل املســؤولية اجلزئيــة عــن حمنــة املهــاجرين. لزهــو يف  الــيت يقولــون إ وســاد شــعور 

م كانوا قد توقعوا ما حـدث، فالكاتـب الصـحايف مـارك  صفوف الكتاب اليمينيني، أل
نبــــوءة حالكـــة قـــال فيهــــا إن املـــدن الكـــربى يف أورو ذات األقليــــات شـــتني كانـــت لـــه 

ــاالت يف اإلفريقيــــة والعربيــــة " ســــرتى مشــــاهد ملبــــان حمرتقــــة وعمليــــات شــــغب واغتيــ
ا مشـاهد للسـيارات ". الشوارع أما شبكات التلفزيون األمريكية فراحت تبث يف نشرا

ـا "س نيـوزفـوكاحملرتقـة وشـرطة مكافحـة الشـغب ووصـفها مراسـل شـبكة " ال تقــل " 
  ".عن املشاهد اليت نراها يف بغداد حبال من األحوال

" الــــيت رمستهــــا وســــائل اإلعــــالم للعنــــف حمــــدوًدا، بــــل الصــــورةومل يكــــن أثــــر "
لصـــحافيني  ســـم احلكومـــة الفرنســـية جـــان فرنســـوا كوبيـــه  اســـتدعى أن يلتقـــي النـــاطق 

كــن الصــورة ليســت قامتــة الوضــع صــعب، لاألجانــب مــدلًيا بتصــرحيات جــاء فيهــا: "
إىل احلــد الــذي صــورته بعــض وســائل اإلعــالم، أقــل مــا يقــال عــن الوضــع انــه بعيــد 
جـــًدا عـــن حـــال احلـــرب، كمـــا حاولـــت بعـــض وســـائل اإلعـــالم تصـــويره مـــن خـــالل 
حماولــة إحــداث صــدمة يف النفــوس عــرب الكلمــات املثــرية مثــل "فرنســا تشــتعل" أو 

أنـه يقصـد وسـائل اإلعـالم األمريكيـة يف شـكٍل  ، وبـدا واضـًحا"عرب الصور الـيت بثتهـا"
  خاص. 

  فهل هو حريق أمكن إطفاؤه أم تصدع يف بناء األمة الفرنسية؟ 

  هذا موضوع مقالنا املقبل إن شاء هللا.
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 )19( )3/ 2احلريق الفرنسي الكبري (

 

ً توصف القراءات اجلذرية لألحداث وحماولة تعميقها لتتناول األبعاد  أحيا
ا مبالغات. غري أن الشقوق املع رفية األكثر عمًقا من األبعاد السياسية املباشرة، 

يارات الفجائية إذا  والتصدعات اليت تصيب األمم، وخباصة الكبرية منها، تؤدي لال
لتطمينات والركون إىل " ار االحتاد السوفيييت أوهام الثقةعوجلت  ذا الشكل ا ". و

وية، بعد أن كان إمرباطورية ضخمة تبدو متماسكة متمتعة وهو مدجج برتسانته النو 
  سباب القوة والبقاء. 

رخيية  وقد طرح احلريق تساؤالت جادة بشأن مستقبل فرنسا وهلا خصوصية 
لنسبة لكثري من األمم " ا  " اليت حذت األمة النموذجوثقافية كبرية يف أورو كو

ا  ".الدولة احلديثةلبناء " حذوها معظم األمم األوروبية يف مسري

ريس دمحم  واجلذور البعيدة لألزمة تكمن، حسب الكاتب اللبناين املقيم يف 
) يف حقيقة أن فرنسا انفردت مبفهوم 2005/ 11/ 12احلياة اللندنية قواص، (

سست فكرة األمة يف الرؤية األنغلوسكسونية على رابطة الدم  مبتكر لألمة، فبينما 
لف أفراد حول قيم معينة. وراح واللغة، اعترب ا لفرنسيون أن األمة تتألف من 

فالسفتها ميعنون يف تقوية وتدعيم فكرة االجتماع حول جمموعة من القيم حيتضنها 

                                                 
  .2006/ 1/ 18) نشر يف 19(



104 
 

يت فرنسا لتكون  املكان (األرض) اليت تنتهي إىل تشييد األمة. وضمن هذا املنطق، 
بقيم اجلمهورية، بغض النظر عن مشروًعا حتكمه اإلرادة الواعية للنخبة يف التمسك 

  ات اجلماهري. ومنوذًجا شبه ديين.قناع

ً كان  فاألمة عند الفرنسيني دعوة فردية تناسب اإلنسان يف الزمان واملكان أ
ا تشبه القناعة الدينية عند املتدينني " صاحلة أصله أو دينه أو جنسه أو لغته، أي أ

نلكل زمان ومكان " يف أزمة. منوذج االندماج الفرنسي" ". ويعرتف الفرنسيون 
ر منوذج كانت فرنسا تتفاخر به على احللفاء واخلصوم،  ويف هذا اإلقرار إعالن اند
فقد أرادوا الرتويج لرسالتهم يف األرض ودأبوا على تقدمي قيم اجلمهورية كثروة كونية. 

ة، غري أن وحتت هذا العنوان أسس الفرنسيون لدورهم االستعماري لنشر قيم الثور 
فرنسا وخنبتها (احلاكمة واملنظّرة)، استمرت يف مزاولة سلوك مينح األرض الفرنسية األم 

 بعًدا خاًصا، بوصفها حاضًنا للفكرة الفرنسية ولألمة الفرنسية.

وقد جندت فرنسا زادها الثقايف والتارخيي والرتبوي إلجناح منوذج املواطنة 
ا العل مانية وجعلتها فيصل النموذج الفرنسي وسّخرت الفريد لديها، وتفاخرت جبرأ

 مدارسها لنشر قيم اجلمهورية حتت الثوابت الثالثة:

إخاء) وكانت لغتها وسيلة ترويج وجتذير. ويف املقابل  –مساواة  –(حرية 
نظرت فرنسا دائًما بعني منتقدة إىل التجارب األمريكية والربيطانية واألملانية يف هذا 

ألجنيب على قاعدة اجلماعات واجلاليات، املضمار، واليت مت حورت حول القبول 
بعادها اللغوية واإلثنية والدينية.  واالنتماء إىل األمة على أساس االنتماء إىل اجلماعة 

تمع  وما يكشف عن األبعاد احلقيقية للحريق الفرنسي األسئلة اليت يطرحها ا
ا ، فاألمة اليت تزهو على العامل مبيالد الفرنسي على نفسه، ودرجة العمق اليت تتسم 

 مفهوم الدولة األمة على أراضيها تتساءل: الفرنسي: من هو؟.
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فمن أشعلوا احلريق جاؤوا من صفوف ماليني من املواطنني الفرنسيني، سواء 
تمع الفرنسي التقليدي، الذي رفض  من املهاجرين أو من أبناء املهاجرين، نبذهم ا

نة الذي تشكَّل عرب الثورة الفرنسية. ويبقى مفهوم اهلوية الفرنسية تعديل مفهوم املواط
متأصال يف الثقافة القدمية. ويف جزء كبري من السكان الذين مل يقبلوا بعد التشكيلة 
لنسبة لكثري من الناس هو ببساطة: اخلبز واجلبنة  العرقية املتعددة لألمة. فالفرنسي 

 نسية)!.الفرنسية والبرييه (القلنسوة الفر 

ا جمتمع علماين مثايل، يرفض االعرتاف  والقضية يف فرنسا أكثر تعقيًدا، أل
لعرقيات واخلالفات الدينية يف احلياة العامة. فكل مواطن هو فرنسي ال أكثر وال 
النتشار. ويقول يزيد  أقل. كما تصر احلكومة، وهو موقف مثايل مسح للتفرقة 

صل عريب الذي يرأس شركة مسامهة فرنسية سابق، وهو الفرنسي الوحيد من أ
الناس يعتقدون أن التقسيم ): "2005نوفمرب  12الشرق األوسط اللندنية (

ألمريكيني وجيب عدم القيام به  الطائفي أو العرقي أمر سيئ، وقذر وهو خاص 
كيد هنا "، وهو ما يؤكد أن الصراع مع النموذج اإلجنلوسكسوين والرغبة يف 

 ملمح رئيس يف املشهد الفرنسي. االختالف عنه

وسابق الذي ولد يف اجلزائر وحصل على الدكتوراه من السوربون يستخف 
بفكرة اهلوية الفرنسية املعتمدة، وخرافة احلقوق املتساوية وتردد الفرنسيني يف الدخول 

ال تعرف كيف تدير التنوع. وال يف نقاش حول اهلوة بني املثاليات والواقع ويضيف: "
تمع املتعدد األعراق تريد ويعرتف القادة الفرنسيون بفشلهم وبدأوا  ".قبول نتائج ا

". إال أن هذا النقاش ال من الفرنسي؟لفعل يف نقاش علين واسع حول تعريف "
اللتزام مبثاليات اجلمهورية الفرنسية. والفكرة وراء فلسفة املساواة يف  يزال مقيًدا 

اهل اخلالفات العرقية لصاحل هوية فرنسية شاملة، اجلمهورية الفرنسية، هي أن جت
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تمع إىل طبقات وجدت قبل الثورة الفرنسية، أو التفرقة  سيؤدي إىل جتنب تقسيم ا
ت املتحدة. ولكن النموذج  اليت تراها اآلن يف النماذج املتعددة الثقافات مثل الوال

 الفرنسي، الذي مل يتطور قط، فشل كما يشري النقاد.

لت مساعي احلكومة للتواصل مع األقليات العرقية ضعيفة حىت اآلن، وقد ظ
وتعرقلها املثل واملبادئ اجلمهورية، حسب كرمي زرييب، العب الكرة السابق واملستشار 

وقد أظهرت نتائج دراسة أجريت بداية هذا العام أن السرية الذاتية اليت  السياسي.
ئف تلقى استجابة أكثر خبمسني مرة حتمل أمساء فرنسية يف جمال التقدم إىل وظا

مقارنة بتلك اليت حتمل أمساء أفريقية أو مشال أفريقية، وأضاف أن الشباب املسجلني 
 للوظائف يف وكالته كثريا ما يسألون عند التقدم لعمل ما إذا كانوا مسلمني ملتزمني!
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  )20( )3/ 3احلريق الفرنسي الكبري (

  

السجايل حول النموذجني الفرنسي رغم األمهية الكبرية للنقاش 
ا فرنسا  ت اليت شهد واإلجنلوسكسوين، يف شكله الثنائي التقليدي، فإن االضطرا

ثريها ليشمل دائرة التأثري التارخيي لفرنسا كملهم لنموذج " الدولة توسع نطاق 
"، وهو ما عربت عنه وسائل اإلعالم بقوهلا إن انتفاضة الضواحي أسقطت احلديثة

  ".اليت اعتادت توجيه العرب للعامللة الكربى حول فرنسا "اهلا

" مصطلح اجتهدت يف اشتقاقه لوصف ظاهرة ذات طبيعة الرايخ األورويب"
ثري هائل خالل املئيت عام املاضية، وهي الفرتة األكثر دموية يف  معرفية كان هلا 

ورة الفرنسية اليت ". وهي البنت البكر للثالدولة املطلقةالتاريخ، هذه الظاهرة هي "
سرعان ما مت استنساخها داخل أورو وخارجها. ويذهب بعض املفكرين يف 

" تتحمل الدولة املطلقةمقدمتهم الدكتور عبد الوهاب املسريي إىل أن هذه "
ا أورو خالل هذين القرنني، غري  املسؤولية األوىل عن الصراعات الدموية اليت شهد

أن التجربة النازية مل تكن استثناًء وال احنرافًا عن هذه  أنه يرى ـ وهذا هو األهم ـ
  املسرية بل مثرة طبيعية ملشروع التنوير الفرنسي.

                                                 
  .2006/ 1/ 24 :) نشر يف20(
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صاحلًا لكل فإذا كان املفهوم الفرنسي لألمة كما سيأيت يف نظر أصحابه "
نه سيدوم ألف عام، ومل يستمر الرايخ النازي"، فإن "زمان ومكان " كان يوصف 

  ا!عامً  12 فعليا ألكثر من

وما يطرحه املسريي وآخرون من أعداء حركة التنوير األورويب ميثل قطرة يف 
حبر من الدراسات املماثلة يف الثقافة اإلجنلوسكسونية، فقبل تفجريات لندن بقليل  

ر جدال كبريا هو " اإلرهاب: حرب أهلية يف كانت بريطانيا مشغولة بكتاب أ
ين دافيد أندرس. وهو جزء من اجتاه عام يف ) للربيطا2005" (الثورة الفرنسية

بريطانيا وأمريكا. فإمجاًال يعترب األمريكيون وحلفاؤهم اإلجنلوسكسونيون، أن التطرف 
القومي واملاركسي ذا التوجه الثوري سبب رئيس يف ظهور اإلرهاب وهو مذهب يف 

دة ا كتاب "بل إن دراسات عديدة ليس أوهل التفكري والفعل أنتجته الثورة الفرنسية. إ
) للفرنسي رينالد سيشر، وليس آخرها كتاب دافيد 1989" (مجاعية فرنسية

دة املعارضني  ل الثورة الفرنسية املسؤولية عن ظهور أيديولوجيا إ أندرس، ُحتمِّ
د  السياسيني. حيث شهدت فرنسا أول هولوكوست يف العصر احلديث، عندما أ

ألفا  30ون من سكان فندييه (فاندي) بينهم جيش الثورة الفرنسية حوايل ربع ملي
  ". قضاء استثنائيأدينوا أمام "

ال ويف هذه احلقبة املظلمة صيغت مفاهيم ما زالت حتكم العامل العريب مثل: "
". بل يرى أنصار هذا االجتاه، أعداء الشعب"، و"صوت يعلو على صوت املعركة

هذه هي البذرة اليت أمثرت  وهم كثريون يف التشكيل احلضاري اإلجنلوسكسوين أن
دوا معارضيهم  ستالني وهتلر وبول بوت وصدام حسني....، وغريهم ممن أ
السياسيني. واألثر السليب امتد بعيًدا جًدا، حيث تراجعت صورة فرنسا يف اخلارج 
ا  ت أصداء واسعة. فبينما اعتربت بعض البلدان األوروبية أ ولقيت هذه االضطرا
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ألزمة و  عليها استخالص العرب منها جاءت ردود فعل مماثلة من أقصى األرض معنية 
ن. حيث تعرف فرنسا ببالد " ء والرتف وفن الطبخففي اليا "، اكتشف الفن واألز

م. –بذهول  –اجلميع  وعرب  وجًها بعيًدا كل البعد عن هذه الصورة املنطبعة يف أذها
ت يف صورة  إن فرنسا هي بنظر : "فرنسا قائًال عامل اجتماع روسي عن أثر االضطرا

الروس بلد منوذجي أقرب إىل مثال الدولة املتحضرة وأعمال الشغب سامهت يف 
رت صدمة نية نيا". وكان التعبري األوقع يف صحيفة "ضرب هذه الصورة وأ " اليو

  "!فرنسا عاصمة الفشل األورويباليت قالت إن "

فكار ومثاليات، بل امتد ليشمل ومل يقتصر رد الفعل على الصدمة بشأن أ
ت  اخلوف من امتداد النار يف دول أوروبية، أخرى وصوًال إىل خوف من اضطرا

ئب رئيس  قومية قوقازية مماثلة يف قلب روسيا. جملس ووجه فالدميري جريونوفسكي، 
الروسي، برقية إىل السفري الفرنسي يف موسكو يعرض فيها إرسال مساعدات  الدوما

الشرق األوسط ألمن والنظام فيها بقيادة شبان روس من مشجعي كرة القدم (إلعادة ا
  )! 2005/ 11/ 10اللندنية 

يار االحتاد  ت املتحدة األمريكية عقب ا وقد حدث مع صعود الوال
سيسها حتالًفا جديًدا إجنلوسكسونًيا على أسس ثقافية/ سياسية أن  السوفيييت و

إلمكان  " يواجه التشكيل رايخ أورويبسيس "تصور الفرنسيون أن 
اإلجنلوسكسوين، تكون قاطرته حتالف فرنسي أملاين. وبدا من مسرية الوحدة األوروبية 
إصرار فرنسي على فرض قيم الثورة الفرنسية على الدستور األورويب. وهو ما ورد 

 " مبلء الفم عربالا على لسان الرئيس شرياك قبل أن يقول له الفرنسيون "حرفيً 
صندوق االستفتاء، وتال تَعثُّر مسرية الدستور األورويب، تعثٌر آخر متثـَّل يف حتول كبري 

  يف املزاج األملاين حنو التحالف مع أمريكا بدال من مواجهتها.
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وبعد أن عجز الفرنسيون عن قراءة الدالالت احلقيقية للتصويت على 
بت الفرنسية حمل تساؤل، الدستور األورويب جاءت النار ومن الداخل لتجعل الثوا

  يف مهب الريح! –حسب البعض  –ولتجعلها 
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  )21( وماذا عن إساءات مبدعني عرب لإلسالم؟
  

غضــٌب محيــٌد هــذا الــذي يتصــاعد احتجاًجــا علــى الرســوم الكاريكاتوريــة الــيت 
ت أســاءت للرســول ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو غضــب يشــري أوال إىل أن كراهيــة اإلســالم ومعاداتــه ليســ

ومهًا يعشش يف رؤوس بعض املسلمني املتدينني، بقدر ما هو مـرٌض عضـاٌل متـوطٌن يف 
، ويف أورو على وجه التخصيص.   عقل شرائح واسعة من النخبة الثقافية يف أورو

حيــة أخــرى إىل مفارقــة رمبــا مل يتنبــه هلــا كثــريون  كمــا يشــري هــذا الغضــب مــن 
حانه وتعـــاىل، واألنبيـــاء صـــلوات هللا علـــيهم هـــي اإلســـاءة للمقدســـات الدينيـــة: هللا ســـب

". واملثــري أن "هــم" كمــا حتــدث يف بــالد مجيًعــا، والكتــب الســماوية حتــدث يف بــالد "
بعًضــا ممــن اصــطفوا يف طــابور املنــددين، هــم أنفســهم مــن شــاركوا وحــىت وقــت قريــب يف 
االصــطفاف دفاًعـــا عـــن حـــق مبـــدعني عـــرب يف أن ينشـــروا أعمـــاال تســـيئ للمقدســـات 

ن حرية التعبري مطلقة.   نفسها متذرعني 

رت الضــجة تنتمــي لفــن الكاريكــاتري، فــإن أعمــاال  وإذا كانــت الرســوم الــيت أ
مماثلـــة لفنـــون إبداعيـــة أخـــرى كالروايـــة والســـينما أثـــريت حوهلـــا ضـــجة يف عواصـــم عربيـــة 

ا يف اإلســاءة للمقدســات. ويف التوقيــت نفســه  فوجــدت مــن يــدافع عــن حريــة أصــحا

                                                 
  .2006/ 2/ 5  :) نشر يف21(



112 
 

شـكاهلا املختلفـة، الذي ت ثار فيه الضجة وتشرع أسلحة التنديد واملقاطعـة االقتصـادية 
  " لروائي نوبل جنيب حمفوظ.أوالد حارتناتشهد القاهرة معركة مماثلة حول رواية "

وهــي الروايــة الــيت كانــت موضــوع جــدل طويــل منــذ نشــرها للمــرة األوىل حــىت 
صر تقارير تطالـب حبظرهـا مـن بينهـا اآلن، وأصدر علماء مبجمع البحوث اإلسالمية مب

ــــاو" تقريـــــر للداعيـــــة اإلســـــالمي الراحـــــل الشـــــيخ دمحم الغـــــزايل. ـــــرى أوالد حارتنـ " الـــــيت ي
ــا، حســب كلمــة ســتوري  ــا ال حتمــل إســاءة لإلســالم، رغــم أ املــدافعون عــن نشــرها أ

جلـــائزة: " جـــاءت أوالد آلـــن الســـكرتري الـــدائم لألكادمييـــة الســـويدية عـــن فـــوز حمفـــوظ 
رتنــا كاملفاجـــأة املفرحـــة، فالروايــة متثـــل التـــاريخ الروحــي للبشـــرية، وقـــد قســـمت حا

فصال بعدد سور القرآن الكرمي، وشخصيات اإلسالم واليهوديـة واملسـيحية  114
لتـــوتر، فرجـــل العلـــم ميـــزج بنفســـه  العظيمــة جتيـــئ متخفيـــة لتواجـــه مواقـــف مملــوءة 

و يتحمـــل مســؤولية مـــوت جبــدارة بــني إكســـري احلــب وبعـــض املــوت املتفجـــرة. وهــ
  ". اجلبالوي أو اإلله

ـــم يشـــربون  ومــن بـــني مـــا نســـب للشخصـــيات الــيت ترمـــز لألنبيـــاء يف الروايـــة أ
ن! م لآلخرين ليزنوا    احلشيش، ويلعبون القمار، ويقدمون زوجا

مســافة ويف ســياق التــذكر والتــذكري ميكــن أن نشــري إىل أعمــال إبداعيــة مثــل: "
ســـم "" للمصـــري عـــاليف عقـــل رجـــل حماكمـــة ء حامـــد الـــيت كـــان مؤلفهـــا يريـــد نشـــرها 

ريــــخ املصــــري"، وفــــيلم "هللا " للمخــــرج املصــــري يوســــف شــــاهني الــــذي طمــــح لتقــــدمي 
وغريهــا وغريهــا مــن األعمــال بعضــها خــارج جمــال  خمتلــف حليــاة يوســف عليــه الســالم.

رصـــايف، " للشــاعر العراقـــي معـــروف الالشخصـــية احملمديـــةاإلبــداع الفـــين واألديب مثـــل "
" الذي كان مؤلفه الراحـل خليـل عبـد الكـرمي سنوات التكوين يف عمر النيب األمنيو"

  "!.صناعة نيبقد اختار له عنوان "
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والفصــل الــذي ميكــن أن نتوقــف عنــده هــو مــا شــهدته مصــر قبــل ســنوات مــن 
" للســوري حيــدر حيــدر، وليمــة ألعشــاب البحــرضــجة كبــرية مماثلــة بعــد نشــر روايــة "

ة األوســع مــن النخبــة الثقافيــة مــع نشــر الروايــة، ومــع حــق مبــدعها يف أن وكانــت الشــرحي
ة كثـــرية جـــًدا، مـــا يعـــين يعـــرب دون قيـــود أو حـــدود، والنمـــاذ  أمـــرين: األول أن  ج املشـــا

حــدود حريــة املبـــدع ليســت حمـــل إمجــاع أو حــىت توافـــق مقبــول بـــني التيــارات السياســـية 
ـذا الغـىن والتنـوع والـرتاث والفكرية الرئيسة يف العامل العـريب. وهـو غـري  مفهـوم يف ثقافـة 

العظـــيم، فاملمارســـة ألكثـــر مــــن ألـــف عـــام مل تنـــتج تقاليــــدها الواجبـــة االحـــرتام بشــــكل 
تمعـــات  طـــوعي شـــأن كـــل األمـــم، صـــحيح أن حـــاالت مـــن اجلـــدل تشـــهدها بعـــض ا

" املـأخوذ عـن غواية املسيح األخريةاألخرى حول عمل ما كما هو احلال مع أفالم: "
آالم " إليزابيـــل هـــوبلري، وفـــيلم "قضـــية نســـاء" لكازانتـــاكيس، وفـــيلم "املســـيحروايـــة "
" مليل جيبسون، لكنها عادة تكون سجاالت حول عمل بعينه أكثر مما تكـون املسيح

حول املفهوم الراسخ حلرية التعبري، فعلى أطراف الظواهر دائما مساحات رمادية ميكـن 
يعـــد انقســـاًما حـــاًدا يكـــاد يكـــون اختالفًـــا بـــني أن تشـــهد التباســـات، لكـــن مـــا عنـــد 

  أمتني!

حية أخرى يعكس ما ميكن أن نسميه " " حالـة مزريـة املشهد الدمناركيمن 
ــة املعــايريمــن حــاالت غيــاب املعــايري أســوأ بكثــري مــن " " الــيت أدمــن كثــري مــن ازدواجي

لباطـل، فـازدواج املعـايري حلـق و ا الغرب كل الغـرب  " يقابلـه هنـاك "مثقفينا أن يتهم 
"، فاإلســاءة للمقدســـات الدينيـــة جرميــة خطـــرية ينبغـــي الوقـــوف يف هنـــاغيــاب املعـــايري "

ً كانت جنسـية الفاعـل. خـتالف  وجهها بصرامة أ واخـتالف املوقـف مـن أي ظـاهرة 
جنسية فاعلهـا مسـة مـن مسـات العقليـة العنصـرية، وهـو مـا ال ميكـن قبولـه أخالقيًـا، كمـا 

ملوقــف بــني أشــكال اإلبــداع املختلفــة انتقائيــة ال معــىن هلــا، فالكاريكــاتري أن التفرقــة يف ا
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ال يتمتع مبساحة حرية أقل مـن الروايـة أو السـينما أو غريمهـا مـن أشـكال اإلبـداع، كمـا 
ن السـماوية، ليسـت ملًكـا لشـخص  أن قداسة الرسول. وكـذلك سـائر مقدسـات األد

ً وتغضب ت سياسـية.  أو مؤسسة أو دولة حبيث تسكت أحيا ً علـى وقـع تـواز أحيا
ســم اإلبــداع يف بــالد " " والتهــاون حبــق اإلســاءات الــيت حتــدث للمقدســات الدينيــة 

  "!.هممن املؤكد أنه يفتح الباب ألن يتجرأ عليها اآلخرون يف بالد "
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  )22( أمريكا وتركيا: احلرب على الشاشة الفضية
  

ــــا اهتماًمــــا كبــــريًا بفــــ يلم تركــــي يصــــور األمريكيــــني يف العــــراق  تشــــهد تركيــــا حالًي
ب: العــراقكمتوحشــني هــو فــيلم " ريــخ الســينما وادي الــذ "، وهــو األكثــر كلفــة يف 

ـــه  الرتكيـــة (عشـــرة ماليـــني دوالر)، ويصـــور األمريكيـــني كمتوحشـــني. حيـــث ال يتـــواىن في
اجلنــــود األمريكيــــون عــــن قتــــل طفــــل أمــــام والدتــــه أو ختريــــب عــــرس مطلقــــني الرصــــاص 

ا، إىل جانــب مشــاهد عنيفــة أخــرى حيــث جيــرون أفــراًدا إىل ســجن أبــو غريــب عشــوائيً 
ء يف نيويــورك ولنــدن وتــل  الشــهري ليقــوم طبيــب يهــودي بتقطيــع أوصــاهلم ليبيعهــا لألثــر

  أبيب.

  

  التحالف ال مينع النقمة

ـا العديـد مـن األتـراك جتـاه  والفيلم يغذي مشـاعر النقمـة والسـلبية الـيت يشـعر 
ورغـم أنـه ُصــنِّف ضــمن فئـة املغـامرة واخليـال، إال أنــه جـزء مـن ثقافـة بــدأت األمريكيـني، 

  ".الشيطانتنتشر مؤخرًا تسعى لتشبيه أمريكا بـ "

ــــــة ( ــــــة الســــــليمانية العراقي ـــــهد حقيقــــــي وقــــــع يف مدين ــــــدأ الفــــــيلم مبشـ / 7/ 4يب
عتقـال 2003 )، حني قامت قوات أمريكية مبدامهة مكاتب قـوة خاصـة تركيـة وقامـت 

                                                 
  .2006/ 2/ 12يف ) نشر 22(
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" ومتـــت تغطيـــة بنشـــاطات مشـــبوهةهم ألكثـــر مـــن يـــومني لالشـــتباه بقيـــامهم "مـــن 11
كيــــاس مـــن اخلــــيش. يف مـــا اعتــــربه األتــــراك إهانـــة كبــــرية، وهـــو مــــا زاد تــــوتر  رؤوســـهم 
العالقات بني واشنطن وأنقرة، كما جرحت كرامة األتراك الوطنية، وخباصـة أن الشـعب 

  ًدا.الرتكي معروف بنظرته جليشه كرمز ذي وضع خاص ج

ومن املشهد األول للفيلم تقول إحدى الشخصـيات الـيت تـؤدي دور الضـابط 
"، مشـــرًعا بـــذلك إنـــه عمـــل ضـــد الشـــعب الرتكـــياملســـؤول عـــن العســـكريني األتـــراك "

عملية انتقامية ستنفذ فيما بعد. ويقوم قنـاص يف أجهـزة االسـتخبارات الرتكيـة مبالحقـة 
لســكان، وذلـــك إىل أن  شخصــية الضــابط األمريكـــي الــذي احلـــق األذى هــو وجنـــوده 

  يقبض عليه ويقتله.

ويف تركيــا الــيت عــربت عــن معارضــتها الشــديدة للحــرب علــى العــراق، حققــت 
ت عديــدة جناحــات بســبب اخللفيــة السياســية الــيت تــروي مواجهــات بــني " األتــراك روا

  ".األمريكيني األشرار" و"الطيبني

  

  الزلزال واهلزات االرتدادية

إن هـــذا الفـــيلم لـــيس ســـوى هـــزة ارتداديـــة مـــن الطبيعـــي أن تلـــي ويف احلقيقـــة فـــ
الزلــزال العراقــي، وهــذا البخــار الــذي يتكــاثف يف أفــق العالقــات األمريكيــة الرتكيــة منــذرا 

، وقبل احلـرب علـى العـراق، ظهـرت 2003نفجار مفاجئ ليس جديًدا، ففي فرباير 
وهــو مــا أشـــرت إليــه وقتهـــا يف مؤشــرات أوليــة الحتقـــان يف العالقــات األمريكيــة الرتكيـــة 

ــــانمقــــــال يف " ــ ــــف ) عنوانــــــه: "2003/ 2/ 15" (البي ــــه يف امللــ ـــكوت عنــ ــن املســـ ـــ مـ
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". وفيه استشرفت احتمال أن تـؤدي تطـورات امللـف العراقـي ملواجهـة عسـكرية العراقي
  غري متوقعة بني تركيا وأمريكا.

ـــا عنوانـــه: "2003مـــارس  10ويف ( نًي ـــ) نشـــرت يل البيـــان مقـــاًال  اك هـــل هن
"، رصدت فيه امتـداد رد الفعـل الغاضـب مـن املشـروع األمريكـي حرب أمريكية حمتملة؟

لتغيـــري النظـــام يف العـــراق يف حمـــور امتـــد مـــن أنقـــرة ملوســـكو الـــيت حـــذر وزيـــر خارجيتهـــا 
يف حـال اسـتخدمت القـوة لتسـوية األزمـة العراقيـة (آنذاك) إيغـور إيفـانوف مـن أنـه "

ا يس فقـط علـى املسـتوى اإلقليمـي بـل أيًضـقد ينجم عـن ذلـك عواقـب خطـرية، لـ
  ".  على املستوى العاملي

ــة دولــــة كرديــــة مشــــال مث كشــــف مســــؤول تركــــي أنــــه: " إذا مت التحــــرك إلقامــ
ت املتحـــدة واألكـــراد، وأكـــد  العـــراق فـــإن تركيـــا ســـتقف وجهـــا لوجـــه ضـــد الـــوال

قامـة دولـة كرد يـة، املسؤول الرتكي أن أنقرة لن تسمح مطلًقـا، وحتـت أي ظـرف، 
ــا مســتعدة للــدخول يف حــرب ملحــة إذا اســتدعى األمــر ذلــك وقــال املســؤول  ".وأ

الرتكي إن أنقرة بعثت مؤخرًا رسالة جدية ألمريكا مفادها أنه بـدون القـوات الرتكيـة فـان 
  "!.فلسطني أخرىمنطقة مشال العراق ستتحول إىل "

  

  العاصفة املعدنية

ايــة  " تشــغل العاصــفة املعدنيــةهــا "م كــان هنــاك روايــة امس 2004وقبــل 
الــرأي العــام الرتكــي علــى حنــو غــري مســبوق، وهــي تتنبــأ بعــدوان عســكري أمريكــي علــى 

ووزعــت  2004تركيــا بســبب اخلــالف حــول امللــف الكــردي، وقــد نشــرت يف ديســمرب 
ألــف نســخة يف بلــد ال يتجــاوز معــدل توزيــع كتــاب فيهــا عــدة آالف. وحســب  150
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رب ستأيت من قيام قوات أمريكية مبهامجـة قـوات تركيـة منتشـرة الرواية فإن شرارة هذه احل
  يف مشال العراق حلماية األقلية الرتكمانية.

وترســـم الروايـــة صـــورة صـــراع شـــامل، إذ يقصـــف الطـــريان األمريكـــي مـــدن تركيـــا 
الكــــربى موقعــــا خســــائر فادحــــة يف األرواح، تلجــــأ تركيــــا إىل االحتــــاد األورويب وروســــيا 

رأى النقــاد األتــراك أن جنــاح هــذا العمــل الــذي لــيس لــه قيمــة أدبيــة  وقــد  لطلــب العــون.
يت أمهيته احلقيقية من كونه يعكـس التـوتر يف العالقـات الرتكيـة األمريكيـة، وهـو  كبرية، 
مــا يعــززه تصــريح لنائــب وزيــر الــدفاع األمريكــي حيــذر مــن أن الشــراكة األمريكيــة الرتكيــة 

لـــزوال مـــا مل تتخـــذ اإلدارة ا لرتكيـــة خطـــوات جديـــة لتخفيـــف مشـــاعر العــــداء مهـــددة 
  ألمريكا بني األتراك.

أمـا مؤلفــا الكتــاب (ومهــا صــحافيان خبــريان يف املســائل الدفاعيــة) فيؤكــدان أن 
  الرواية ال تثري فقط مسألة مؤامرة سياسية إمنا تعرض نظرية ميكن أن تتحقق. 

 إىل وعــي كــل الفــيلم، ومــا ســبقه ومــا ســيتلوه حتًمــا مــن أدبيــات العــداء، يشــري
جنــدة الطــرف اآلخــر بشــكل ال لــبس فيــه، فــاألمريكيون  مــن طــريف الصــراع يف املنطقــة 
يعتقـــدون أن االســـتبداد التحــــديثي: القـــومي واملاركســـي، ســــبب أزمـــات املنطقـــة وتريــــد 

ا والنخـــب القوميـــة األكثـــر تشـــددً  " كلـــه.الشـــرق األوســـط الكبـــريتقلـــيص نفـــوذه يف "
النخبــــة العســــكرية الرتكيــــة) هــــم دائًمــــا  –البعــــث الســــوري  –(البعــــث العراقــــي املنهــــار 

الشـرق املرشحون لدفع الثمن األكثر فداحة يف حال جنح األمريكيـون يف متريـر مشـروع 
وعندما قال الرئيس بوش يف خطـاب حالـة االحتـاد األخـري إن احلـرب  .األوسط الكبري

ن يف حالــة هــي علــى األنظمــة الــيت تشــبه اهلتلريــة واملاويــة واللينينيــة، فــ إن الطــرفني يكــو
  من املواجهة، والشاشة الفضية سالح مهم من أسلحة صياغة الوجدان. اقرتاب واعٍ 

  "!صناعة الكراهية" جيب أن تسبقها "صناعة احلربذلك أن "
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  )23( األسباب واملآالت  تصدع املثلث الفرنسي السوري اللبناين:
  

 إىل تصدع عالقة حتالف مشهدان أحدمها يسبق اآلخر بقليل، وكالمها يشري
ا عالقة حتالف وثيق. املشهد األول: عبد احلليم خدام يف  ثالثية بدا لفرتة طويلة أ
! واملشهد الثاين: سعد احلريري  ريس يدعو لتغيري النظام البعثي احلاكم يف سور
جوم كاسح على  ريس بعد أشهر من الغياب عن بريوت يفتتح حضوره  العائد من 

.   سور

وهذه يف احلقيقة خامتة مسار طويل من التصدع يف العالقات السورية 
"، الوصاية السوريةالفرنسية اليت كانت لبنان فيها دائًما شريًكا غري مرئي حتت "

، وهو ما اعتربه البعض 1559والتصدع ظهر علًنا عندما وقفت فرنسا وراء القرار 
  مكان إال للفهم. لغزًا بينما تلقاه آخرون بدهشة، أما اآلن فال 

  

  جمازفات ميكيافيللية

الفهم يبدأ من العودة ملفهوم امليكيافيللية السياسية، فرمبا كان من أهم ما 
يبقى من نيقوال ميكيافللي الذي شكلت أفكاره امللمح األبرز للممارسة السياسية يف 

اخلطاب العامل خالل العصر احلديث كله ضرورة وجود مسافة واضحة تفصل "
                                                 

  .2006/ 2/ 19) نشر يف 23(



120 
 

" على حنو جيعل لغة السياسة أقرب إىل الشفرة اليت الفعل السياسي" عن "اسيالسي
ا.    حتتاج فك رموزها قبل التعاطي مع دالال

وعندما طرح املفكر العريب اإلسالمي املرموق الدكتور عبد الوهاب املسريي 
ع ا للتعاطي م جديدً ا تفسريً " منوذجً اليهود واليهودية والصهيونية" :يف موسوعته

الظاهرة الصهيونية كان من بني املفاهيم املركزية اليت استخدمها لفهم العالقة بني 
" بني احلركة الصهيونية والغرب، العقد الصامتاحلركة الصهيونية والغرب ما يسميه "

ريخ العالقة بني احلليفني، كما  وهو عقد غري مكتوب لكنه لعب الدور األكرب يف 
 فهم بنود هذا العقد الصامت بدقة كان مدخًال أن عجز أي من الطرفني عن 
ت تعرتي هذه العالقة.   الضطرا

ويعد الصدام بني املستوطنني الصهاينة وسلطة االنتداب الربيطاين قبيل نشأة 
الكيان الصهيوين، مث اشرتاكه يف العدوان الثالثي على مصر، حالتني كالسيكيتني 

ا أن الصدام بني أمريكا ونظام " هذا العقد الصامت. كمحدودللفشل يف فهم "
صدام كان حالة منوذجية لذلك العجز وهو ما يعكسه بوضوح قول صدام حسني 

"وأستطيع التأكيد لكم أنه لو للسفرية األمريكية جالسيب يف اللقاء الشهري بينهما: 
اكتسح اإليرانيون املنطقة ملا كان يف استطاعة القوات األمريكية وقفهم إال 

ت املتحدة  ... سلحة النوويةستخدام األ لقد فعلنا أكثر مما كانت الوال
  . ستفعله مع من يهاجم مصاحلها"

وأول مداخل سوء الفهم أن يقدر طرف مثن خدماته للطرف اآلخر على 
حنو مبالغ فيه مث يصر على التصرف بناء على هذا التقدير الذي غالبا ما يعتربه 

  "!!!. ابتزازًاالطرف اآلخر "
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" التعبري األكثر تداوًال عن تلك الظاهرة اليت التفامهات الضمنيةعبري "ويعد ت
الدايلي تلجراف تشري إىل مسة بنيوية يف اخلطاب السياسي وخباصة الرمسي منه. 

) ضربت مثًال لذلك مقارنة بني اخلطاب 2005/ 2/ 5(الربيطانية يف افتتاحيتها 
"عندما يتحدث األوروبيون عن السياسي األورويب ونظريه األمريكي قائلة: 

م يقصدون بذلك إبرام الصفقات مع احلكام  "االستقرار" و"احلوار البناء" فإ
الديكتاتوريني. لكن على النقيض فإن رايس تتحدث بدون حرج عن تصدير 

  احلرية وتستبعد غياب البعد األخالقي يف السياسة اخلارجية".

صدق األمريكيني يف  واهلدف بطبيعة احلال ليس السجال حول مدى
حديثهم املعلن عن احلرية بل السعي لفهم أعمق آللية كل من الديبلوماسية األوروبية 

والديبلوماسية األمريكية، حيث خيتبئ خلف هذا املفهوم  –مع التجاوز يف التعميم  –
  أحد مفاتيح فهم التصدع الذي يعرتي العالقات الفرنسية السورية.

   

  بيدي ال بيد "بوش"

ا قد وصلت إىل نقطة الالعودة يوجد ويف  هذه العالقة الثالثية اليت يبدو أ
ريس، فالعالقات الفرنسية السورية مركبة وقدمية، واملؤرخ  املفتاح على األرجح يف 

تكوين الفرنسي هنري لورنس ال جياوز احلقيقة كثريًا حني يقول إن فرنسا قامت بـ "
ا أالعامل العريب احلديث كثر وضوًحا يف الدول اليت حتكمها النخب "، وبصما

شا حلكم مصر ومنوذج " دولة العسكرية. فمنذ جنحت فرنسا يف إيصال دمحم علي 
" يتم استنساخه عربًيا مع تفاوت يف التفاصيل. ويف الدولتني اللتني دمحم علي

" فإن األثر الفرنسي يكون مضاعًفا، وليست مصادفة أن أهم البعثحكمهما "
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انت تربطهم بفرنسا عالقات متميزة، وكذلك العالقات الرمسية بني فرنسا مؤسسيه ك
  ونظامي البعث السوري والعراقي.

ا على  وبعد فشل فرنسا يف إنقاذ البعث العراقي من مصريه احملتوم، فإ
األرجح قررت أن الوصول حلل مع أمريكا يف مساعيها إلحداث حتول دميوقراطي يف 

قعية من االستمرار يف مساندة نظم سياسية تفتقر للقاعدة العامل العريب، أكثر وا
الشعبية وميكن أن تسقط أمام أي عمل عسكري أمريكي حمتمل، حىت لو كان 

الشرق األوسط االحتمال مستبعًدا. وتشري ردة الفعل الفرنسية على مشروع "
  " إىل مالمح هذا احلل الوسط. الكبري

لسوري اقتصادً وسياسًيا بدأ االجتاه فبعد هرولة أوروبية ملساندة النظام ا
يتغري بعد أن عجز النظام السوري عن قراءة احلدث يف ضوء حتوالت من الطبيعي أن 

ريس، ومع تغري املوقف الفرنسي مل يكن العقد الصامتتطرأ على " " بني دمشق و
  لدى سور إال التعبري عن الدهشة من التحول!.

حىت املوقف الفرنسي من اغتيال السيد  1559ومنذ صدور القرار الدويل 
" الذي يقدرونه هم الثمنرفيق احلريري يبدو أن السوريني ما زالوا يصرون على فرض "

م للمصاحل الفرنسية يف املنطقة، وهم بذلك ال  لتحالفهم مع فرنسا أو نظري خدما
يكتفون بتكرار خطأ النظام العراقي بل يتجاهلون أن فرنسا دخلت صراًعا مع 
مستوطنيها الفرنسيني يف اجلزائر عندما عجزوا عن رؤية املتغريات الداخلية والدولية 

  اليت كانت حتتم على فرنسا االنسحاب من اجلزائر.

  "، لكنه معلم ال يرحم!خري معلموليتهم يدركون قبل فوات األوان ألن التاريخ "
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  )24( أعراض لبنانية!
  

  لة للتعميم؟هل تتحول لبنان إىل حالة عربية قاب  

إنــه الســؤال الــذي خيفيـــه التجــاذب اإلعالمــي والسياســـي حــول موقــف فرقـــاء   
كإطـار للتغيـري السياسـي،   1559الساحة اللبنانية واملقارنة بـني اتفـاق الطـائف والقـرار 

الــذي يبــدو أنــه مل يعــد حمــل نقــاش مــن حيــث املبــدأ، بــل مــن حيــث حــدوده وممكناتــه 
ته وحمرماته.    أولو

ــــة ذات النظــــام فلبنــــان امل ــــدول العربي ـــري مــــن ال ــــا عــــن الكثـ ــــا وثقافًي تميــــزة طائفًي
ـــل التســــاؤل بشــــأن استنســــاخ  ــــة أخــــرى جتعـ ــــة معهــــا يف مســــات بنيوي اجلمهــــوري متماهي
"احلالــة" اللبنانيـــة أو بعـــض أعراضـــها مشـــروًعا. والتعامــل مـــع مـــا حيـــدث يف لبنـــان علـــى 

يتجاهــل مــا  –ة أو تومهًــا قاعـدة االخــتالف واالكتفــاء بتضــخيم الــدور اخلــارجي، حقيقــ
تمعــات العربيــة مــن رغبــة يف التحــرك وميــل إىل " " املطالبــةبــدأ يتبلــور يف عديــد مــن ا

لنقد والدعوة واملناشدة.   بدال من االكتفاء 

  

  عبء التاريخ وحوافزه

                                                 
  .2006/ 3/ 12) نشر يف 24(
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وهناك مـن مييـل يف التعـاطي مـع املشـهد اللبنـاين لإلحالـة علـى التـاريخ اللبنـاين   
ـــة طوائـــف مل " فيالســـبببوصـــفه " مـــا حيـــدث. فلبنـــان الـــذي عـــرف دائًمـــا بوصـــفه دول

ت  ً للنفوذ السياسي غـري الرمسـي متمـثًال يف زعامـات الطوائـف، والبيـو يشهد أبًدا غيا
الكبــــرية ذات النفــــوذ التــــارخيي، واملرجعيــــات الدينيــــة ذات اخلــــربة العريقــــة يف التجــــاذب 

   السياسي.

نظـــور آخـــرين ميكـــن أن يتحـــول إىل " هـــو مـــن ماحلـــافزغـــري أن هـــذا التـــاريخ "
" عــرب اســتدعاء جتــارب صــراع الــيت بــدت سياســية، وهــي يف عمقهــا صــراعات عــبء"

علــى هويــة لبنــان املشــدودة إىل ســور خبيــوط عديــدة أمههــا اجلغرافيــا، وشــرقًا حنــو إيــران 
رخييـــة مـــع الفاتيكـــان وفرنســـا،  ط مـــذهيب، وغـــرً صـــوب أورو بعالقـــات ثقافيـــة  بـــر

  عن البعد العريب الذي أخذ منها بقدر ما أعطاها.فضًال 

ومــن رقعتهــا اجلغرافيــة الصــغرية نســبًيا، امتــد التــأثري اللبنــاين عــرب جاليــات كبــرية   
حققــــت جناحــــات مشــــهودة اقتصــــادية ثقافيــــة يف أفريقيــــا والعــــامل اجلديــــد، وتوشــــك أن 

د عديـــدة، مـــن تتحـــول إىل رقـــم يف معادلـــة الـــداخل اللبنـــاين علـــى حنـــو تشـــري إليـــه شـــواه
مــــع املــــاروين األخــــري، ودور معارضــــة املنفــــى يف التــــداعيات األخــــرية،  بينهـــا مقــــررات ا
والتنـــامي امللفـــت للتـــأثري األمريكـــي يف الســـاحة السياســـية اللبنانيـــة، الـــيت خرجـــت منهـــا 
أمريكــا قبــل ســنوات بســيارة مفخخــة، لتعــود إليهــا بديبلوماســية خشــنة ومطالــب ذات 

  سقف مرتفع. 

  

  ساخ احلالة اللبنانيةاستن



125 
 

" غـري قابلـة للتكـرار احلالـة اللبنانيـةهذه التعددية اليت ومسـت لبنـان قـد جتعـل "
ت  واالستنســاخ عربًيــا، لكــن زاويــة أخــرى للنظــر جتعــل األمــر يســتحق املراجعــة. فــالوال
ا مل متنح العـراقيني سـوى الـوهم، تعيـد  املتحدة بعد جتربتها يف العراق اليت يرى كثريون أ
إنتــاج رســـالتها دون حشــد عســـكري وال غـــزو، مؤكــدة "ملـــن يهمـــه األمــر" مـــن النخـــب 
ـا مسـتعدة للمسـاعدة. حـىت  ا يف حالة ترقـب، أ ت املتحدة أ العربية اليت تعتقد الوال
ً وحيــث  لــو كانــت الســاحة علــى حــدود الكيــان الصــهيوين حيــث املشــاعر أكثــر التهــا

   ية حتيطه الشكوك واملخاوف.الظهور العلين للديبلوماسية األمريك

كيد دعـاة اإلصـالح حرصـهم  ومما هو مسكوت عنه يف املشهد اللبناين، أن 
ـــة إدارة حتـــول دميـــوقراطي حـــىت يف دول  علـــى محايـــة ســـالح املقاومـــة يفـــتح  إلمكاني
املواجهــة/ الطــوق دون انتظــار انتهــاء الصــراع العــريب الصــهيوين، وإمكانيــة صــياغة حــل 

ت. وسط عريب حيا   فظ على الثوابت، ويف الوقت نفسه حيقق تقدما على طريق احلر

  

  فك االرتباط "لبنانًيا"

ورغــم أن احلالــة اللبنانيــة َتوفـَّــر هلــا اهتمــام إعالمــي غــري مســبوق عربيًــا بفضــل   
كثــر ممـــا  الفضــائيات العربيـــة، فــإن شـــرائح واســعة مـــن النخــب خـــارج لبنــان اســـتغرقها 

" خلــف احلشــود الكبــرية الــيت تكــرر خروجهــا دون ملــل أو رةاملــؤامينبغـي البحــث عــن "
" بني حشـود اختالقهس رافعة األعالم اللبنانية، يف إشارة واضحة إىل وعي يصعب "

لطبـــع   ضــخمة هزهــا حـــادث اغتيــال فـــاجع مل يكــن كافًيـــا ألن يصــنع الغضـــب، لكنــه 
  كان كافيا لتفجريه. 
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 لبنـان قبـل اغتيـال احلريـري، والغضب الكامن الـذي فشـل كثـريون يف رؤيتـه يف
يوجد مثله يف جمتمعات عربية أخـرى يصـلح لتفسـري أزمتهـا مـا قررتـه دراسـات وأدبيـات 

ــــدة أمههــــا ــريب" :سياســــية عدي ــانية العــ ـــة اإلنســ ــر التنميـ ــ " مــــن أن الصــــراع العــــريب تقري
  الصهيوين مت استخدامه لعقود حجة لتربير االستبداد.

فتح الباب لالستعانة بدول من بينها وعندما قررت احلكومة اللبنانية   
ت املتحدة يف مواجهة ما مساه وزير الداخلية اللبناين " " فإن الشبح اإلرهايبالوال

هليمنة والتدخل واإلمالء فقد القدرة على تقييد حرية  معىن ذلك أوال أن التلويح 
إن أهم السياسيني يف إدارة عالقات دولية أكثر توازً وأقل تشنًجا. ومن مث ف

لعدوى، هي أن يتم فصل اإلصالح السياسي األعراض اللبنانية" " القابلة لالنتشار 
رخيي إجيايب، وكان حىت وقت قريب يبدو  عن الصراع العريب الصهيوين، وهو متغري 

  مستحيًال.
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  )25( قمة اخلرطوم من عرب الثورة إىل عرب األزمة
  

يـة األكرب عنـدما تسـاءل: " على طريقة أيب الطيب املتنيب شاعر العرب عيـد 
؟"، حيـق لنــا أن نتسـاءل عــن قمـة اخلرطــوم املنتظـرة، ففــي العاصــمة حـال عــدت  عيــد

قمة عرفـت بقمـة الـالءات الـثالث. وفيهـا  1967نفسها انعقدت عقب نكسة يونيو 
لكيان الصهيوين أو أي تفاوض معه.   أغلق العرب الباب أمام أي اعرتاف 

اخلرطـــوم وعـــدة دول عربيـــة تقـــيم عالقـــات دبلوماســـية مـــع واليـــوم تنعقـــد قمـــة 
لتـايل يف  يت يف عـامل خمتلـف و إسرائيل، لكن هذا ملمح واحد وحسب، فالقمة اليـوم 

  عامل عريب خمتلف وهي قمة عرب آخرين غري عرب الثورة واملعركة.

  فبأية حال عدت أيتها القمة؟

  

  مراجعات وتراجعات

ة الفلســـطينية القضـــية األوىل علـــى جـــدول حـــىت قمـــة اخلرطـــوم، كانـــت القضـــي
أعمـــال القمـــم العربيـــة، وكانـــت حـــىت قمـــة اخلرطـــوم وبعـــدها بقليـــل، عامـــل تقـــارب بـــني 

وإن مل خيــل األمــر مــن منافســة عليهــا، وهــي مــع اقــرتاب قمــة اخلرطــوم  -الــنظم العربيــة 

                                                 
  .2006/ 3/ 22 :) نشر يف25(
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ة الثانيــة قضــية ضــمن قضـــا أخــرى، فهنــاك مشــكلة يف العـــراق، وتــوتر يف لبنــان، وأزمـــ
، وزلزال يف السودان نفسه.    حول سور

ففــــي قمــــة اخلرطــــوم األوىل كانــــت هنــــاك مشــــكالت لكــــن كــــان هنــــاك قاســــم 
مشــرتك تتفــاوت درجــة القناعــة بــه تفــاوً نســبًيا دون وجــود تناقضــات كــاليت يشــهدها 

" تراجعــاتالعـامل العـريب اليـوم. فمـن املفيـد يف إطــار املكاشـفة واملصـارحة أن نشـري إىل "
حـــتالل العــــراق، بعــــد  –أو القــــاع  –"، أمــــا الرتاجعــــات فبلغـــت القمــــة جعـــاتمراو"

مســار طويــل مل تكــن حمطتــه األوىل حــرب أهليــة لبنانيــة، ومل تكــن حمطتــه األخــرية ارتــداد 
الصومال إىل مرحلة مـا قبـل الدولـة. وبـني هـذا وذاك قائمـة طويلـة تضـم احلـرب األهليـة 

  دامي يف اجلزائر ومصر، وهكذا.يف السودان نفسه، والصراع السياسي ال

أمـــا املراجعـــات فكانـــت نتيجـــة طبيعيـــة لغـــزو النظـــام البعثـــي العراقـــي للكويـــت 
بشعارات قومية دفعت عرً عديدين ملراجعة موقفهم من العروبة كرابطة سياسـية، وهـو 

لعروبــة. وبطبيعــة احلــال امتــدت الكفــرمــا أطلــق عليــه بعــض احملللــني آنــذاك حالــة "  "
ــا املراجعــا ت لغــري العــرب يف العــامل العــريب مــن بربــر وأفارقــة وأكــراد، فرفعــوا الصــوت عالًي

عمة.اهلويةمعرتضني على فرض " لقوة سواء كانت القوة خشنة أو   "  

وعنــدما جيلــس احلكــام العــرب علــى طاولــة القمــة تكــون الســودان يف مواجهــة 
لتـايل قـد تكـون القمـة دعًمـا لـه كمـا يؤكـد بعـض مـن يصـرون علـى رؤيـة  مشكالت، و

". لكــن القمــة قــد تكــون عبئًــا علــى التحــرر الــوطينالعــامل مــن ثقــب ابــرة امســه حقبــة "
لفعل نفًقا مظلًما، قد ال ينفعه فيه منطق الـالءات الـذي جتـاوزه  السودان الذي دخل 

  الزمن. 

وقد أصاب السيد الصادق املهدي رئيس وزراء السـودان السـابق عنـدما فسـر 
ـــدما 17لقـــرارات القمـــم العربيـــة الســـابقة (املصـــري املـــزري  ن قـــرارات القمـــم تنفـــذ عن  (
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ــرق األوســـــط الندنيـــــة توافــــق عليهـــــا حكومـــــات منتخبـــــة ختضـــــع للمســـــاءلة ( / 3/ 5الشـــ
) مــــا يعــــين أن الدميوقراطيــــة شــــرط موضــــوعي لتوقــــف مسلســــل الرتاجــــع العــــريب 2006

  املتواصل.

  

  قمة عرب األزمة

حية أخرى تكاد تقصر ج دول أعماهلا على نقاط ساخنة مهـددة القمة من 
النفجــار ومشــكالت مزمنــة، وال يكــاد يوجــد بصــيص أمــل يف أن تتبــىن عمــال واحــدا 
لطبــع ال ينتظـر أحــد  جـادا يف ســبيل عمـل عــريب مشـرتك أكثــر رشـًدا أو أكثــر حريـة، و

  " ما مل نفعله يف الرخاء.الشدةأن نفعل يف "

اآلن مــرت ظــروف دوليــة عديــدة   فخــالل ربــع قــرن ميتــد مــن الثمانينــات حــىت
ــا نــزوة  كانــت تتــيح إجنــاز شــيء ذي قيمــة، لكــن ســنوات االنفــراج النســيب عصــفت 
غزو النظام البعثي للكويت، وأصبحت املنطقة العربيـة كلهـا تنتقـل مـن سـيئ إىل أسـوأ، 
على وقع تداعيات يفضي بعضها إىل بعض حىت اللحظة اخلطرية اليت تنعقـد فيهـا قمـة 

  اخلرطوم.

والســـمة األكثـــر بـــروزًا يف املشـــهد العـــريب عشـــية قمـــة اخلرطـــوم هـــي اجتـــاه عـــام 
لالنكفاء على الداخل، يف العـراق ولبنـان واملغـرب العـريب، مقابـل حمـاوالت لبنـاء جبهـة 
عربيـــة تضـــم مصـــر وســــور والســـودان كنـــواة صـــلبة ملوقــــف عـــريب موحـــد. وهـــي جبهــــة 

ســوري /الســعودي) الــذي قــاد العمــل أضــعف كثــريًا مــن التحــالف الثالثــي (املصــري /ال
العــريب املشــرتك لعقــود، وهــو حتــالف أصــابه اغتيــال احلريــري ومــا تــاله يف مقتــل، فضــًال 
عــــن أن ســــور والســــودان تواجهــــان ضــــغوطًا كبــــرية جتعلهمــــا غــــري مــــؤهلني للعــــب دور 

  إقليمي كبري.
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" مـــــن العروبـــــة بـــــل االســـــتقالةواالنكفـــــاء علـــــى الـــــداخل هنـــــا ال يقصـــــد بـــــه "
ن حقبة الثورة انتهت وتلتها حقبة األزمة، ويف األزمة جيـب إعطـاء األولويـة االع رتاف 

لبنـــاء الـــذات قبـــل الطمـــوح إىل تغيـــري العـــامل أو إعـــادة بنائـــه مبنطـــق ثـــوري حـــامل. ولعلهـــا 
نيـة يف اخلرطـوم ليواجهـوا اسـتحقاقات كثـرية  رخيية أن يلتقي حكام العـرب مـرة  حلظة 

يتغــري، فــإن مل يرتمجــوا إدراكهــم لطبيعــة مــا تغــري فســتكون قمــة  معقــدة متشــابكة يف عــامل
ــن مث فــــإنين مــــرة أخــــرى  اخلرطــــوم حمطــــة عربيــــة أخــــرى علــــى طريــــق الرتاجــــع والتــــأزم، ومــ

  أتساءل على طريقة أيب الطيب املتنيب: 

ية حال عدت  قمة؟!   قمة 
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يلور والبندر   )26( بني حماكميت 
  

شــيلي الســابق أوجســتو بينوشــيه حمــور جــدل قبــل ســنوات كــان الــديكتاتور الت
حصــــانة بــــدأ يف إســــبانيا واعتــــرب الــــبعض آنــــذاك أنــــه كتــــب فجــــأة فعليــــا شــــهادة وفــــاة "

" مــن املالحقــة القانونيــة خــارج بالدهــم، وقــد جــرت يف النهــر ميــاه كثــرية، عــاد احلكــام
يلــور لواجهــة املشــهد السياســي مــرة أخــرى مقــرتً مبســاٍع لتق دميــه بعــدها اســم تشــارلز 

حملكمة جمرمي احلرب. فقد دعت منظمة حقوق اإلنسان الدولية هيومن رايـتس ووتـش 
يلــور املنفــي فيهــا بــتهم جــرائم  لــزعيم الليبــريي الســابق تشــارلز  نيجــري إىل االحتفــاظ 

لفرار.احلرب إىل    ليبري وعدم السماح له 

ـــور قـــد نفـــي إىل نيجـــري عـــام  يل ـــا 2003وكـــان  ء حـــرب ضـــمن اتفـــاق إل
، وهــــو يواجــــه  مــــة تتعلــــق  17أهليــــة كانــــت قــــد دامــــت أربعــــة عشــــر عاًمــــا يف ليبــــري

اورة.    رتكاب جرائم حرب خالل احلرب األهلية يف سرياليون ا

ايــة احلصــانة: " إن هــذا وقــد عكــس بيــان املنظمــة احلقوقيــة تركيــزًا علــى أمهيــة 
لنسبة للعدالـة، لـيس فقـط لضـحا احلـرب ا لوحشـية يف سـرياليون، بـل يوم عظيم 

أيضا للنضال من أجل احلصانة من العقـاب الـيت دمـرت حيـاة الكثـريين مـن النـاس 
". والتغيــري الــذي طــرأ لــيس فقــط علــى منــاخ دويل يتجــه حنــو مزيــد مــن يف غــريب إفريقيــا

                                                 
  .2006/ 3/ 31) نشر يف 26(
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التـــدويل لقضـــا حقـــوق اإلنســـان وإنشـــاء احملـــاكم ذات املرجعيـــة الـــيت تتجـــاوز الدولـــة. 
ال يقتصــــر علــــى املوقــــف الرمســــي يف العواصــــم الغربيــــة الــــيت متســــك بدفــــة  وهــــذا التغيــــري

التحوالت علـى سـاحة السياسـة الدوليـة منـذ سـنوات، وهـي عواصـم غربيـة علـى جـانيب 
ــــرية مــــن  ــــدويل تواجــــه معارضــــة كب ــــا لتوســــيع نطــــاق هــــذا الت األطلنطــــي كانــــت حماوال

  حكومات اجلنوب والشرق، 

بدأت تشهد حتوالت جديـدة مـن أمثلتهـا أما اآلن فإن بعض عواصم اجلنوب 
الـــوعي اجلديـــد الـــذي خلقتـــه أزمـــات غـــرب أفريقيـــا املتشـــابكة، فعنـــدما طلبـــت الرئيســـة 

يلـــور أصـــر الـــرئيس النيجـــريي علـــى أنـــه ســـريليفاملنتخبـــة يف ليبـــري " " تســـليم تشـــارلز 
قبـــل  2003تشـــاور مـــع قـــادة أفارقـــة آخـــرين توســـطوا يف اتفـــاق الســـالم الليبـــريي عـــام 

يلور، ومل يبد أي منهم اعرتاًضا.    اختاذ قراره بتسليم 

يلور قبل الوصول للحكم وبعد حىت إقصائه صـفحة سـوداء  وتلخص مسرية 
يلور إعالً عن طيهـا، فهـو بـدأ مشـوار السـلطة حبـرب  ريخ أفريقيا تعترب حماكمة  من 

ــم ببيــع ، وكــا1997قبــل أن ينتخــب رئيًســا عــام  1989أهليــة يف ليبــري عــام  ن قــد ا
" الـــذين عرفـــوا ببـــرت أطـــراف اجلبهـــة املتحـــدة الثوريـــةاألملـــاس لشـــراء الســـالح ملقـــاتلي "

  املدنيني خالل احلرب اليت دامت عشر سنوات يف سرياليون. 

لـــرئيس (الرقيـــب) صـــمويل دو فـــافتتح عهـــده  ايـــة مرحلـــة التمـــرد أطـــاح  ويف 
ه وهـو حـي، مث أعدمـه بصـورة مبحاكمة الـرئيس السـابق ووقـف بنفسـه يقطـع مـن جسـد

ــــور يف مواجهــــات مســــلحة مــــع خصــــومه أحلقــــت  يل ــــة دخــــل  لي ــــة  بشــــعة، ويف مرحل
يلـور  بسجله انتهاكـات عديـدة حلقـوق اإلنسـان حـىت عُـد مـن جمرمـي احلـرب. تشـارلز 
الــذي حكــم ليبــري أربعــة عشــر عاًمــا غرقــت خالهلــا يف محامــات ال تنقطــع مــن الــدماء 

. قبل أن يرحل ويتنحى  ً رًكا ليبري خرا   جمربًا 
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ـــا أكثـــر برؤيتهـــا يف مـــرآة حماكمـــة عـــواد  يلـــور تتعمـــق دالال حماكمـــة تشـــارلز 
نـه أصـدر أحكـام اإلعــدام يف  البنـدر، فخـالل حماكمـة صـدام حسـني أقــر عـواد البنـدر 
نــه كــان جــزًءا مــن نظــام عــام، وكــان حيكــم مبوجــب  قضــية الــدجيل، ودافــع عــن موقفــه 

ل تـــــايل فإنـــــه ال جتـــــوز حماكمتـــــه، والـــــدرس احلقيقـــــي حملاكمـــــة عـــــواد البنـــــدر أن قـــــانون، 
" ليست فـوق حقـوق اإلنسـان، وأن القاضـي ال جيـوز أن يتصـرف كمـا اإلرادة الثورية"

"، وأنــه مســؤول عــن القــوانني الــيت ال" يف آلــة ال ميلــك أن يقــول "تــرسلــو كــان جمــرد "
رضـها مـع معـايري حقـوق اإلنسـان الـيت يصدر األحكام بناء عليها، وعن توافقهـا أو تعا

خلصوصية احلضـارية وال بسـيادة الدولـة لتربيـر انتهاكهـا. وعليـه فـإن  ال جيوز التذرع ال 
ام يف احلالتني هو يف احلقيقة "   ".اإلرادة الثوريةمن يقف يف قفص اال

يلـور وعـواد البنـدر تضـع علـى حمـك االختبـار درجـة التوافـق  وحماكمة تشـارلز 
على مستوى معايري العدالة الدوليـة العـابرة حلـدود الـدول والثقافـات، وهـي معـايري  العام

حتتــاج املزيــد مــن الــدعم لتكتســب اإلمجــاع الــذي جيعلهــا إطــارًا إنســانًيا يعلــو ســـلطات 
ريـــخ شـــعوب  الـــدول، ويرشــــِّد عنـــف الســـلطة الـــذي كتـــب الفصـــول األكثـــر دمويـــة يف 

ت الثوريــــة  الــــيت ارتـــدت مبفهــــوم العدالــــة إىل أكثــــر حقــــب اجلنـــوب، وخباصــــة اجلمهــــور
يلـور الـذي كـان  التاريخ اإلنساين وحشية، من عيدي أمني إىل سـياد بـري إىل تشـارلز 

  يقطع بنفسه من جسد خصمه صامويل دو وهو حي. 

يلـــور وال الـــذي  فــال فـــرق يف احلقيقـــة بـــني مــن قتـــل خصـــومه بيـــده كمــا فعـــل 
  " كما فعل صدام. يةاحملاكم الثور قتلهم من خالل قفاز "

ام واحد.   ويف احلالة الثانية فإن القاضي والطاغية أصبحا مًعا يف قفص ا
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  )27( أخطر ما أجنزه األمريكيون بغزو العراق
  

لقــوة علــى قفــزة يف  طاحــة النظــام البعثــي يف العــراق  انطــوى القــرار األمريكــي 
ن الفراغ وبين على تقديرات وجمازفات كبـرية، ومـا زال امل شـروع كلـه مهـدًدا حـىت اآلن 

يتحـــول إىل انفجـــاٍر مـــدٍو يتجـــاوز حـــدود العـــراق، لكـــن مـــا يبـــدو يف الوقـــت نفســـه أن 
لتــايل فــإن  القــرار اســتند إىل إدراك شــبه دقيــق للنتــائج اإلقليميــة الــيت ســترتتب عليــه. و

املشــهد يف العــراق مــن العنــف واالنســداد السياســي لــيس ســوى جــزء مــن ميــدان حــرب  
  جًدا ميتد من املغرب إىل أفغانستان.  كبرية

صــــحيح أن الرصــــاص يســــمع يف بغــــداد وكــــابول ودارفــــور ولكــــن التناقضــــات 
ت املتحــــدة أكــــرب بكثــــري  اإلقليميــــة الــــيت فجرهــــا العمــــل العســــكري الــــذي قادتــــه الــــوال

وهــو  وأخطــر بكثــري ونتائجــه ســتكون أعمــق بكثــري مــن حجــم الضــحا األمريكيــني.
يار السائد يف اخلطاب التحليلي العريب كنوع مـن التعزيـة ورفـع الـروح معيار يلح عليه الت

املعنويـــة، دون النظـــر إىل الفـــاتورة اإلقليميـــة الباهظـــة جـــًدا للوجـــود األمريكـــي يف العـــراق 
وأفغانســتان. وصــوًال إىل التصــرحيات األخــرية للــرئيس املصــري حســين مبــارك حــول والء 

ض اجتمـاع مهـم لـوزراء اخلارجيـة العـرب بشـأن الشيعة العرب وما ترتب عليها من تقـوي
    العراق.

                                                 
  .2006/ 16/4) نشر يف 27(
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  نظرية الدومينو

ـــه الوجـــود العســـكري  ـــة الباهظـــة هلـــذا الوضـــع الـــذي أدى إلي والفـــاتورة اإلقليمي
ريخ العالقات العربيـة األمريكيـة حيتـاج تقييمـه التقيـيم  األمريكي يف املنطقة ألول مرة يف 

ــاه"الصــحيح إىل شــرط موضــوعي هــو التفرقــة بــني  ". والنظــر إىل مــا نتبنــاه" و"مــا نتمن
نظريــة العالقــات اإلقليميــة قبــل هــذا الوجــود وبعــده، فــاألمريكيون كــانوا يتحــدثون عــن "

" كإطار حاكم لرؤيتهم إلعادة هيكلـة املنطقـة وفـق رؤيـتهم وجـاءت تـداعيات الدومينو
رمســـي امللـــف الســـوري لتؤكـــد صـــحة هـــذا اإلطـــار. وتـــوفر الشـــواهد لفكـــرة أن النظـــام ال

ــُدالعـريب حــوض جغـرايف حتكــم العالقـة بــني أطرافـه الرئيســة عالقــة "  –" يــؤثر فيهــا تَـسان
  زوال النظام البعثي يف العراق.  –رمبا إىل حد االقرتاب من التصدع 

لنظام البعثي كان هناك توافق إيراين عراقي سـوري تركـي علـى  فقبل اإلطاحة 
يف املعادلـــــة اإلقليميـــــة وكـــــابوس يهـــــدد  قمـــــع األكـــــراد، لكـــــنهم حتولـــــوا إىل رقـــــم صـــــعب

بتـــداعيات خطـــرية. وهـــو مـــا يفســـر التحـــوالت الكبـــرية يف املـــزاج السياســـي الرتكـــي حنـــو 
ت املتحـدة احلليـف التقليـدي الـذي قـرر التحـالف مـع  حالة مـن الكراهيـة املعلنـة للـوال

  اإلسالم الرتكي املعتدل لتزداد األمور تعقيًدا.

الســـــياق مـــــا انتهـــــت إليـــــه املطالبـــــات األمريكيـــــة ويكفـــــي أن نســـــتعيد يف هـــــذا 
ســـتخدام اجلبهــــة الرتكيـــة يف عمليــــة غــــزو العـــراق والفشــــل الــــذي آلـــت إليــــه حمــــاوالت 
التفـــاهم األمريكيـــة الرتكيــــة بســـبب امللــــف الكـــردي. وإىل جانـــب نظريــــة الـــدومينو وهــــو 

حالـــة  األخطـــر واألكثـــر أمهيـــة جنـــح األمريكيـــون يف وضـــع معظـــم األطـــراف اإلقليميـــة يف
  تناقض غري مسبوقة يف رؤية كل منها ملصاحلها. 
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فمثال قبل احلرب على أفغانستان كانت األطراف الرئيسة يف النظام الرمسي 
العريب ترفض العمل العسكري ضد أفغانستان وهو موقف جاء مناقًضا للموقف 
اإليراين الذي اعترب أن التخلص من طالبان مكسب مهم، ومل يكن هذا ليضع 

رانيني يف تناقض مع النظام السوري. وعندما وصل القطار األمريكي إىل حمطة اإلي
العراق كانت العالقات السورية اإليرانية تتجه حنو التناقض شبه التام حيث يعين 
الوجود العسكري األمريكي صعود الشيعة. ومن مث تقليص التوجهات القومية العربية 

ما مت ترميم العالقة بني الطرفني لكن دون  للعراق وتصاعد النفوذ اإليراين وسرعان
  القضاء على التناقضات.

فاغتيال احلريري وما تاله دفع سور بعيًدا عن السعودية اليت كانت عضًوا 
رئيًسا يف التحالف املصري السوري السعودي الذي كان قاطرة النظام الرمسي العريب، 

جية مشروعة مقابل دعم سوري مث جاء املشروع النووي اإليراين ليثري خماوف خلي
ا أسلحة نووية.  وتردد مصري انتهى إىل موقف معلن يرفض حياز

  

 هل هي خالقة؟

مل تقتصر التناقضات اليت ترتبت على الوجود العسكري األمريكي يف العراق 
على تفجري التناقضات بني الدول والقوميات، بل جتاوزه إىل تغيري اجتاه االصطفاف 

 هناك شيعة ضد الشيعة، وسنة ضد السنة.الطائفي، فأصبح 

ففي العراق يقف املرجع الشيعي آية هللا علي السيستاين مع العملية 
لتعامل مع الوجود  السياسية يف العراق، ما يعىن القبول الصريح أو الضمين 
م مع موقف الشرائح األكرب  األمريكي، بعيًدا عن لغة املقاومة املسلحة، يف تناقض 

لعراق. بينما يف املقابل تشهد لبنان اصطفافًا مذهبًيا خمتلًفا، حيث تقف من سنة ا
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الثنائية الشيعية دون مواربة مع احللف اإليراين السوري، يف ما يشبه املواجهة املفتوحة 
  مع أمريكا. 

يف مقابل حتالف سياسي متعدد األطراف يقوده السنة ال ميانع يف إقامة 
ت  ا عالقات إجيابية مع الوال ملواجهة ما يعتربه  –ا ولو جزئيً  –املتحدة واالحتماء 

هذا التحالف مشروًعا سور للهيمنة. والتلخيص األقدر على التعبري عن هذا 
التناقض الذي شهدته قمة اخلرطوم األخرية بني موقفي الرئيس إميل حلود ورئيس 

 الوزراء فؤاد السنيورة.

د األمريكي يف العراق منطوية على قد تكون هذه الفوضى اليت أحدثها الوجو 
لفعل كذلك  –خماطر كثرية  لكنها يف الوقت نفسه أحدثت شروًخا  –أو هي 

عميقة يف بنية التحالفات السياسية اإلقليمية اليت ظلت لعقود تتسم بقدر كبري من 
قية  التماسك، وهو أخطر ما أجنزه األمريكيون على اإلطالق، وهي على األرجح 

  حيل الوجود العسكري.حىت بعد ر 
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  )28( الرهان على اإلسالميني
  

مرة أخرى يثري املوقف من احلركات اإلسالمية عاصفة من النقاش يف عاصمة 
غربية، لكنه هذه املرة يعرب األطلنطي من الغرب إىل الشرق، يف سابقة هي األوىل من 

قية يف مشروعها نوعها. فمنذ قرر األمريكيون قبول التعامل مع حركات إسالمية عرا
إلطاحة النظام العراقي والسؤال مطروح تطرح بشأنه الدراسات والسيناريوهات 

  املستقبلية وتطلق صيحات التحذير. 

"، القارة العجوزلكن ما تشهده هولندا اآلن حدث هو األول من نوعه يف "
صحيح أن هناك تسريبات خالل السنوات املاضية عن حوارات أو اتصاالت مع 

ا املرة األوىل اليت يدعو فيها تقرير رمسي إىل التفكري يف حركات  إسالمية معتدلة إال أ
". واجلدل الذي حنن بصدده بدأ بعد صدور حليف حمتملاحلركات اإلسالمية كـ "

تقرير حكومي هولندي يدعو االحتاد األورويب للنظر إىل اإلسالم السياسي كحليف 
  حمتمل لدعم الدميقراطية. 

لس العلمي للسياسات احلكومية بتقرير قدمه  القصة بدأت يف هولندا، ا
حول التعامل مع احلركات اإلسالمية السياسية ليثري جدًال واسًعا يف األوساط احلزبية 
والربملانية واإلعالمية، إذ طالب أعضاء يف الربملان من جمموعات حزبية خمتلفة بعقد 

  ندوة عاجلة ملناقشته. 
                                                 

  .2006/ 4/ 21) نشر يف 28(
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ناقشة التقرير أعضاء من حزب الشعب من أجل ومن بني املطالبني مب
الدميقراطية واحلرية اليميين، الذي تنتمي إليه النائبة الصومالية األصل هريسي علي 

" الذي تناول وضع املرأة يف الدول اإلسالمية، اخلضوعاليت شاركت يف تنفيذ فيلم "
ر عرضه غضب اجلاليات املسلمة واغتيل خمرجه العام قبل املاض ي، إىل جانب وأ

  أحزاب ميينية أخرى. 

لعمل  ر هذا اجلدل أن التقرير احلكومي يطالب السلطات اهلولندية  ما أ
سيس عالقات مع ذوي التوجهات الدميقراطية يف احلركات اإلسالمية  على 
السياسية، على أساس أن مناخ اخلوف والشكوك بني العامل اإلسالمي والغرب أسهم 

منهما لآلخر. ويف هذا املناخ يتم وضع احلركات اإلسالمية يف تشويه رؤية كل 
السياسية يف سلة واحدة مع األصوليني املتشددين الذين يستخدمون العنف ويعادون 

  الدميقراطية. 

لتايل فإن التقرير دعوة إلعادة التصنيف، ومن مث إعادة النظر، فالفصل  و
د موضع خالف بني الدبلوماسية بني اإلسالم املعتدل واإلسالم املتشدد كان لعقو 

األوروبية من جهة ودبلوماسية احلليفني اإلجنلوسكسونيني. ولعل هذا ما يساعد على 
تفسري سبب ظهور هذا التقرير غري املسبوق يف هولندا الربوتستنتية اليت تقف يف موقع 

ي ظل وسط بني بريطانيا األكثر قرً من أمريكا، وبني املوقف الفرنسي األملاين الذ
  حىت وقت قريب يفضل خيار االستئصال ويرفض التفرقة بني املتشددين واملعتدلني. 

ويطالب التقرير بضرورة تعديل هذه الصورة، حيث يضم اإلسالم السياسي 
لتأكيد أصوليون يعتمدون  يف الواقع نطاقًا أوسع من الرؤى واملواقف، ومن مث فهناك 

ميقراطية وحقوق اإلنسان، لكن احلركات التفسري احلريف للقرآن، ويرفضون الد
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سيس الدميقراطية  اإلسالمية السياسية تضم أيضا حركات ومفكرين ال يرفضون غالبا 
  وحقوق اإلنسان بناء على أرضية إسالمية.

كما يتناول التقرير اإلشارة إىل مسألة الشريعة اإلسالمية، اليت يقول التقرير 
مية السياسية تسعى إىل تطبيقها ولكن هناك عنها إن العديد من احلركات اإلسال

قراءات خمتلفة للشريعة. هناك حقيقة مفادها إن العديد من احلركات اإلسالمية 
النشطة مرت عرب السنني مبرحلة التحديث. ومثال ذلك حركة اإلخوان املسلمني يف 

سقاط الدولة العلمانية بوس ائل مصر يف السبعينات من القرن املاضي كانت تنادي 
راديكالية، لكنها اليوم مثل أي حزب سياسي حقيقي مستعد للتفاوض مع اآلخرين 

  داخل حدود النظام الدميقراطي. 

الدكتور ويندي أسبيك أحد املشاركني يف وضع التقرير يؤكد أمهية تسليط 
الضوء على هذه احلقائق يف هولندا. ففي اإلعالم اهلولندي نسمع اخلرباء وأصحاب 

ون عن أن األصولية اإلسالمية هي اجلوهر النقي الوحيد لإلسالم رغم أن الرأي يتحدث
  احلركات اإلسالمية تظهر تنوع اإلسالم السياسي وديناميكيته. 

امللفت يف التقرير ليس التحوالت اليت طرأت على املوقف اهلولندي 
 وحسب، بل مفارقة مثرية تعيد التذكري على حقيقة أن حركة التاريخ ال ختلو من

" استندت الدعوة إىل تغيري تصنيفمفارقات. فإىل جانب ما اعتربه التقرير مشكلة "
املوقف من احلركات اإلسالمية إىل مربر واقعي مصدره اخلطاب الرمسي العريب الذي 

يت التغيري من الداخل.    لغ يف الرتكيز على ضرورة أن 

ع اإلسالم، وأن فالتقرير خيلص إىل ضرورة تعديل التوجهات يف التعامل م
على هولندا واالحتاد األورويب أن يتعلما النظر إىل احلركات اإلسالمية السياسية  
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م لدعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف العامل اإلسالمي،  كحليف حمتمل يف حماوال
يت من الداخل!    فالدميقراطية ال بد أن 

ميقراطي تكتسب كل يوم مزيًدا الداللة الباقية هلذا التقرير أن أولوية التغيري الد
من األنصار يف دوائر صنع القرار الغربية، فإذا كان اإلسالميون القوة املعارضة األكثر 

لغت يف استخدامها أطراف عديدة يف اخلارجتنظيًما، وإذا كانت فزاعة " " اليت 
يت من اخلارج : النظام الرمسي العريب قد جنحت يف حشد النخب الوطنية ضد كل ما 

املطالبات، املخططات، التمويل، فإن ما مل تتوقعه هذه األطراف أن تؤدي هذه 
رخيي يف املوقف الغريب من احلركات اإلسالمية من هذا النوع  الفزاعة إىل تغيري 

  الدراماتيكي! 

  لكنه دهاء التاريخ!.
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  )29( تسييس األمن وإشكالية القوة
               

لقاهرة جبحافل مبىن ن ا ممن حوصروا يفكنت واحدً  رجال قابة الصحافيني 
األمن يف مساء األربعاء الذي سبق اجللسة األوىل للتحقيق مع القاضيني احملالني 

بوترية سريعة يف مساء السياسة املصرية بعد تأديب، ورأيت بعيين غيوما تتجمع لس ال
  تفاؤل قصري. 

رت ومازالت تثري الكثري وقبل أن يهدأ غبار معركة استقالل القضاء اليت أ
املعارضني تفاؤال؛ كان قرار ملصري رمبا حبجم مل يتوقعه أكثر من الغضب يف الشارع ا

ن قانون الطوارئ لعامني مقبلني وعمليات االعتقال امل توالية ألعضاء جتديد سر
حتقان الذي يتصاعد داخل مث حركة كفاية مث حزب الغد واالاإلخوان املسلمني 

لى وقع دعوات لتعزيز استقالل اجلامعة، كل هذه التداعيات تعمل متساندة عاجلامعة 
على تكريس مناخ من اخلوف والتشاؤم بشأن مستقبل عملية اإلصالح اليت يؤكد 

ا قائمة مستمرة ال تراجع عنها.    الرمسيون أ

  

  تسييس األمن

                                                 
 .2006/ 5/ 12نشر يف  )29(
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لنسبة يل كشاهد عيان بوصويل إىل مبىن النقابة دون ترت يب بدأت القصة 
رة تضامن لنادي القضاة  مسبق ليدعوين أحد نشطاء حركة كفاية للمشاركة يف ز
حلرص الشديد على املشاركة يف مثل  اور للنقابة وكانت ضمن الوفد وجوه ُعرفت  ا
دي  هذه املناسبات، بينها عدد من أعضاء جملس النقابة، وبعد قليل من دخولنا 

ن إحدامها  ي يوسف سارة هي حضور املخرج املصري العاملالقضاة دامهتنا مفاجأ
واألخرى غري سارة هي انتشار عدد ضخم من جنود شاهني للتضامن مع القضاة 

 األمن املركزي أمام النادي واعتقاهلم كل املعتصمني أمام النادي تضامنا مع القضاة،
  وتوتر اجلو بدرجة غري متوقعة! 

ة كبرية من القسوة دفعت كان مشهد اعتقال املعتصمني منطو على درج
مل إنقاذ بعضهم، فوقع اعتداء من األمن على الصحايف  بعض الصحافيني للتدخل 

و نقابة وبدأت احلشود األمنية تتوجه حناملعروف دمحم إحسان عبد القدوس، 
اصطياد لكل من يغادر مبىن النقابة، وبعد احتشاد الصحافيني وبدأت عملية 

   وبدأ اتصاالت مع أجهزة األمن. وهتافات وصل نقيب الصحافيني

املشهد كله كان عينة مماثلة ملا آلت إليه عملية تسييس دور األجهزة األمنية 
ا حىت انتقلت املخاوف من كثريً املعارضة كثريا وحذرت من توابعه  وهو أمر انتقدته 

لس القومي حلقوق اإلنساننتائج هذا التسييس إىل تقرير صادر عن  وهو جملس  ،ا
 اي مصري دعا إىل تقليص دور أجهزة األمن يف معاجلة املشكالت السياسية مشريً رمس

منها العنف الطائفي الذي شهدته مدينة  اإىل دوره يف مواقف حدثت مؤخرً 
  اإلسكندرية. 

والتعامل مع امللفات السياسية مبنطق أمين، إحدى مشكالت العديد من 
الكبري لدور تثناء من حالة التضخم اق ليست اسالدول العربية، فمصر يف هذا السي
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االستدعاء لألمن لساحة السياسة سي يف معظم الدول العربية، وهذا األمن السيا
صاء املتبادل يؤدي إىل حتول الفعل السياسي من اجلدل والتنافس إىل الصدام واإلق

يؤدي إىل نتيجة أخرى هي األخطر، إذ تتحول أجهزة األمن وهو يف الوقت نفسه 
ي من أداة يف يد صانع قرار سياسي يستخدمها لتحقيق أهداف سياسية ويف السياس

حدود القانون إىل مؤسسة تصنع القرار السياسي وتنفذه وتصبح الرصاصة واهلراوة 
سّيديت املوقف،  ومع تضخم نفوذ هذه األجهزة تصبح طرفا يف معادالت اإلصالح 

ما تصبح    . "حزً سياسًيا"وبشكل يكاد يكون 

  

  كالية الدولة القويةإش

ت والغيوم اليت تتجمع يف مساء القاهرة ليس مصدرها الرئيس القوى أو ي تواز
احلالة بل مصدرها فهم  الصراع ـ السياسي احملتملة أو مسارات التنافس ـ أو حىت

لثانية ترتكز الدولة كانت حىت احلرب العاملية الزمن ملفهوم الدولة القوية فقوة جتاوزه ا
النووي أصبح التقدم يف التقنية  العسكرية التقليدية وبظهور الرادععلى القوة  ألساس

د االهتمام العاملي لقوة الدولة يف مواجهة اخلارج،  العسكرية املفتاح األهم ومع ازد
تمع املدين أصبحت قوة الدولة يف الداخل ال  بتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان ودور ا

ا على قمع موا تراض ترتكز على نقطة توازن  طنيها بل على إقامة عالقةتقاس بقدر
  بني احلرية واألمن.

الطوارئ ن يف احلالة املصرية تؤكده حالة واختالل التوازن بني احلرية واألم
مج االنتخايب  1981املفروضة منذ اغتيال الرئيس السادات عام  وقد كان الرب

ارئ وأن حيل خبني بعدم متديد حالة الطو الناا يف هذا االجتاه فوعد للرئيس مبارك مؤشرً 
ت اإلرهاب، ومع التمديد األخري الذي سبقه حمله قانون ملكافحة  جيل االنتخا
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ت ترتاجع احمللية لعامني  ن اإلصالح يبتعد وأن أحوال احلر يتصاعد شعور عام 
ألمل ويف بدًال  رخيية مفعمة  ت يف حلظة   من أن تتقدم وعندما ترتاجع احلر

والغيوم تكون مضاعفة. ا فإن الصدمة شعيب مرتفع نسبيً  "سقف توقعات"مواجهة 
اليت تتجمع يف مساء القاهرة ترتافق مع ظروف إقليمية ودولية غري مسبوقة ووترية 

. . .  قبل عالقة مصر حبلفائها الغربينيمن مطالبات وانتقادات خارجية مل تشهدها 
  فماذا بعد هذه الغيوم؟.
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  )30( ستو اجلديد: االستثمار واالبتكار واإلجناباملانف
  

م القليلة املاضية جمموعة من األحداث انطوت على دروس تبلـغ  شهدت األ
لنســـبة لرؤيتنـــا ألنفســـنا وللعـــامل، وهـــي دروس جـــاءت مـــن العاصـــمة  الغايـــة يف األمهيـــة 

س بـوتني فاخلطـاب الـذي ألقـاه الـرئي التشيكية براغ وبعـدها العاصـمة الروسـية موسـكو.
أمــــام الكــــرملني اعتــــربه الــــبعض مؤشــــرًا علــــى عــــودة أجــــواء احلــــرب البــــاردة، إضــــافة إىل 
ئــب الــرئيس األمريكــي ديــك تشــيين، الــيت تعــد اعنــف  االنتقــادات احلــادة مــن جانــب 

ت املتحدة لغرميتها السابقة منذ سنوات.   انتقاد توجهه الوال

رت ردود فعــــل غ اضــــبة يف روســــيا يف  وقــــد جــــاءت تصــــرحيات تشــــيين الــــيت أ
كلمة له أمام قمة لزعمـاء حبـر البلطيـق والبحـر األسـود يف العاصـمة الليتوانيـة فيلنيـوس، 
ـا مـع  وحذر فيها الرئيس فالدميري بوتني من أن بعض حتركات موسكو قد يضـر بعالقا

لرتاجـــع عـــن الدميقراطيـــة، واســـتخدام  دول أخـــرى. اًمـــا  كمـــا وجـــه تشـــيين للكـــرملني ا
ـــا، وحـــذر مـــن أن معارضـــي اإلصـــالح يف روســـيا حيـــاولون إرجـــاع الطاقـــة ال بتـــزاز جريا

لدميقراطية.   عقارب الساعة للوراء فيما يتعلق 

  

  الوزير يرد والرئيس يوضح

                                                 
  .2006/ 5/ 17 :) نشر يف30(
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يـــار االحتـــاد الســـوفييت اســـتنكر وزيـــر  ويف ســـابقة مل تشـــهدها العالقـــات منـــذ ا
ئــــب الــــرئيس  اخلارجيــــة الروســــي ســــريغي الفــــروف االنتقــــادات القاســــية الــــيت وجههــــا 

األمريكي ديك تشيين للكرملني، إال أنه استبعد أن يؤثر ذلـك علـى التعـاون بـني روسـيا 
ت املتحــدة يف حــل األزمــات الدوليــة. وهــو موقــف ال خيلــو مــن برامجاتيــة وإقــرار  والــوال

ن زمن الندية وّىل.    ضمين 

ــا وكانــت الصــحافة الروســية واملراقبــون الــروس قــد وصــفوا انتقــاد ات تشــيين 
ردة جديــدة ميكــن أن تبعــد موســكو عــن حلفائهــا الغــربيني اجلــدد. وبعــد  بدايــة حــرب 
البيان الرمسي للخارجية الروسية تصـدى الـرئيس الروسـي بنفسـه ملهمـة التوضـيح، فـأدىل 
ليقـني وأكـدت أن احلـرب البـاردة لـن تعـود، لكنهـا أكــدت  بتصـرحيات قطعـت الشـك 

أن طريـق روسـيا لبنـاء القـوة أصـبح خمتلًفـا متاًمـا عـن جتربتهـا  – وهذا هـو األهـم –أيًضا 
ــــث  ـــــدي، وبعـ ـــــوتني إعـــــادة بنـــــاء الســـــتار احلدي ـــــة ب الســـــابقة. فبعـــــد ســـــنوات مـــــن حماول
اإلمرباطوريــة مــرة أخــرى، يعلــن بــوتني بوضــوح، ومــع امتــداد النفــوذ األمريكــي إىل الفنــاء 

ال مكـان فيـه لألفكـار الثوريـة وأن  " لبنـاء روسـيااملانفيستو اجلديداخللفي لـبالده، أن "
ركــائزه هــي ركــائز رأمساليــة تتمثــل يف االســتثمار واالبتكــار. وقــد أضــاف إليهمــا مرتكــزا 

  "!.اإلجنابلثا يتصل خبصوصية احلالة الروسية وهو "

) إنـه لـن تكـون هنـاك عـودة 2006 /5 /13موقـع يب يب سـي وقد قال بـوتني (
ــا للحــرب البــاردة يف العالقــات الدول يــة، مضــيًفا أن موســكو ســتعمل علــى بنــاء عالقا

ة، لكنـــه حـــذر مـــن التـــدخل يف شـــؤون الـــدول، معتـــربًا أن مســـألة  مـــع الغـــرب بصـــرب وأ
ت يف الوقت الراهن. يت على رأس األولو   األمن القومي 

والثــالوث الــذي بــىن عليــه بــوتني املانفيســتو اجلديــد يعــين أن جمــال النــزال تغــري، 
العســكرية بــل الكفــاءة االقتصــادية عــرب مزيــد مــن االســتثمارات ومزيــد  فلــم يعــد القــدرة
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ـار االحتـاد السـوفيييت نفسـه  من االبتكارات بدًال من سباقات التسلح املفتوحـة. وقـد ا
سلحته كلها فلم تنقذه من مصريه، وهذا اإلدراك اجلديـد ملـؤهالت القـوة  وهو مدجج 

رخيي بكل معىن " واالقتصـار علـى العسـكرةالكلمة. فثقافـة " وجماالت املنافسة متغري 
القــوة العســكرية كمعيــار للقــوة وميــدان للتنــافس ثقافــة تكــاد تلفــظ أنفاســها األخــرية يف 

مل.   مسقط رأسها بينما مل يزل اخلطاب التحليلي العريب يعيد إنتاجها دون ترٍو أو 

  

  بناء العالقات مع الغرب

ــا دعــوة ملراجعــة وتصــرحيات بــوتني الــيت تبــدو أقــرب إىل ال تصــريح هــي حبــد ذا
خطــاب العــداء الكاســح للغــرب، فروســيا الــيت كانــت نــواة إمرباطوريــة ضــخمة خاضــت 
ردة اســتمرت عــدة عقــود يتحــدث رئيســها عــن بنــاء العالقــات مــع  مــع الغــرب، حــرً 
ن التحليلــي واإلعالمـــي العربيـــان ميتلئـــان بـــدعوات ال  ة، بينمـــا اخلطـــا الغــرب بصـــرب وأ

ة فيها حلرب مفتوحة مع الغرب وبعض أدبيات هذين اخلطابني حتيل علـى موقـف موارب
سياســـــي هـــــو أقـــــرب للـــــوهم يســـــوق لروســـــيا صـــــورة منطيـــــة تتشـــــابه مـــــع صـــــورة االحتـــــاد 

  السوفيييت.

ت  لــوال ومـا نقولـه عـن روســيا ينطبـق بدرجـة كبـرية علــى الصـني الـيت تربطهـا 
ـــا لتحصـــل املتحــدة مصـــاحل اقتصـــادية شـــديدة الضـــخامة ال مي كــن تصـــور أن تضـــحي 

يت وصـول أجنـيال  بدال منها على دور دويل موازن للدور األمريكي. ويف خلفية املشهد 
مريكـــل ملنصـــب املستشـــارية يف أملانيـــا ليـــدفع أملانيـــا خطـــوات بعيـــدا عـــن روســـيا وفرنســـا 
ت املتحـــدة، ليصـــبح الغـــرب علـــى شـــاطئي األطلنطـــي متجًهـــا ببصـــره  وقريبـــا مـــن الـــوال

  ر من أي وقت مضى صوب واشنطن.أكث
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زار التخـــيالت كانـــت فرنســـا توضـــع ضـــمن ســـلة " " الـــدوليني األقطـــابويف 
ا للمنطقــة العربيــة، غــري أن  ت املتحــدة، وخباصــة يف مشــروعا املرشــحني ملواجهــة الــوال

  املوقف الفرنسي بدأ يتحول خالل السنوات اليت أعقبت إطاحة النظام العراقي.

وســي بدرجــة أقــل، وبــدا مــن جتربــة الســنوات املشــار إليهــا أن وتــاله املوقــف الر 
القوى الدولية اليت يشار إليها بوصفها أطرافًا يف نظام دويل جديـد متعـدد األقطـاب يف 
ســـبيله للتشـــكل، مل تســـتخدم الفيتـــو ضـــد أي قـــرار أمريكـــي يصـــدر مـــن جملـــس األمـــن، 

والعــربة  مللــف الســوداين.وبعضــها قــرارات يف قضــا شــائكة كــامللف الســوري اللبنــاين وا
ت املتحــــدة، فهــــذا وضــــع ال تعرفــــه  ــــدعوة لقبــــول كــــل مــــا تقــــرره الــــوال ــــا ليســــت ال هن
ت املتحـــدة يف أورو وخارجهـــا  العالقـــات الدوليـــة، بـــل إن بعـــض أقـــرب حلفـــاء الـــوال
لقوة، واملوقفان األملـاين والرتكـي منوذجـان مهمـان  عارضوا قرارها إطاحة النظام العراقي 

  ا السياق.يف هذ

  

  فهل هو حتمي؟

وقبــل الــدخول يف ســجال حــول مــدى إمكــان الــدخول يف صــراع مــع الغــرب 
ينبغي مناقشة مدى القبول النظري خليـار الصـراع ومـا إذا كـان حتميًـا. وتلعـب املفـاهيم 
والصــور النمطيــة هنــا دورًا كبــريًا، فــالرئيس الروســي بــوتني يتحــدث عــن الغــرب بضــمري 

  رب روسيا دولة غربية.الغائب أي أنه ال يعت

ــله  حية أخرى عندما تكـون لـدينا صـورة منطيـة هلـذا الغـرب ُحتمِّ وحـده  –من 
املســؤولية عــن كــل مشــكالت العــامل فمــن الطبيعــي أن نكــون أميــل إىل خيــار الصــراع  –

  بل إىل اعتباره حتمًيا.
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وبديهي أن روسيا الـيت تفضـل، كمـا يؤكـد رئيسـها، بنـاء العالقـات مـع الغـرب 
" أو دفاًعــا عــن ســواد عيوننــارب، لــن تغــري موقفهــا وتقــرر الــدخول يف صــراع ألجــل "بصــ

. فِلــَم يقــرر الــبعض  مسنــا  –جبــرة قلــم  –قضــا أن يشــن نيابــة عنــا حــرً علــى الغــرب 
  دون تفويض منا، وما مدى ومصداقية هذا اإلعالن؟

شـاعته  وإذا صدر هذا عن متطرفني دينيني أو قوميني فلماذا يتطوع مثقفـون
  دون تدقيق أو متحيص؟ 

ه صـراًعا أو منافسـة  –ومىت نقرر أن نغري مسار النزال  ليصـبح  –سواء اعترب
جمالـــه االقتصـــاد والتقنيـــة بـــدال مـــن الصـــراع العســـكري، فنعيـــد بـــذلك االعتبـــار للرتتيـــب 

لنتائج؟    الطبيعي للمقدمات يف عالقتها 

 من العيش يف كهوف بدًال  ،ومىت نستوعب دروس التاريخ وحقائق الواقع
  األوهام؟
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  )31( جتويع املواطن هدم اإلمرباطورية السوفييتية
  

م القليلة املاضية حلقات مسلسل من الدروس البليغة اليت حتمـل  شهدت األ
ــــا مــــا يبــــدد أوهاًمــــا عششــــت يف اخلطــــاب التحليلــــي العــــريب وبــــدت مــــن كثــــرة  يف طيا

  وعليها نؤسس سياساتنا ونبين توقعاتنا.تكرارها ثوابت نرى من خالهلا العامل 

ومــــن الــــدروس املهمــــة يف مسلســــل هــــذه الــــدروس مــــا جــــاء مــــن موســــكو يف 
حلقــات متتاليــة بــدأت خبطــاب للــرئيس الروســي فالدميــري بــوتني رآه كثــريون عــودة حلالــة 

ـــاردة مكتفـــني بـــنص اخلطـــاب دون عـــرض " ـــات الواقـــع الكـــالماحلـــرب الب " علـــى معطي
ا ألنـــه صـــادف هـــوى يف النفـــوس. وقـــد جـــاء رد الفعـــل األمريكـــي لتؤكـــده أو تنفيـــه، رمبـــ

والتوضيح الرمسي الروسي ليؤكـد أن عجلـة التـاريخ لـن تعـود إىل الـوراء، وأن العـامل الـذي  
ار سقفه. اوت أعمدته وا   كنا نعرفه 

  

  يف هجاء "الذئب"

ت  ً للـــرئيس الروســـي فالدميـــري بـــوتني وصـــف فيـــه الـــوال البدايـــة كانـــت خطـــا
لــذئب، وبــدا بـوتني مصــمًما علــى اســتعادة موقـع روســيا كـــ "امل " يف قــوة عظمــىتحـدة 

                                                 
  .2006/ 5/ 24) نشر يف 31(
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مهـــا ببنـــاء " ت املتحـــدة الـــيت ا " عســـكري مـــن خـــالل موازنتهـــا حصـــنمواجهـــة الـــوال
  ضعًفا. 25العسكرية اليت تفوق مثيلتها الروسية بـ 

يـــار الســـت ت املتحـــدة بلهجـــة حـــادة غـــري مألوفـــة منـــذ ا ار وغمــز بـــوتني الـــوال
بعضـهم مـا زالـوا يعيشـون يف زمـن احلـرب البـاردة، ويسـعون إىل احلديدي، إذ قال: "

تعزيـــز نفـــوذهم يف املنـــاطق الـــيت يـــرون أننـــا ضـــعفاء فيهـــا... علـــى روســـيا أن تكـــون 
  ".مستعدة لذلك

كــلواســتعار عبــارة روســية مــأثورة مفادهــا أن " "، ليقــول الــذئب يعــرف مــن 
ـــا كـــل وال يســـتمع إىل " الـــذي "الرفيـــق الـــذئب" عـــن أمريكـــا مـــن دون تســـميتها، إ

مهــا بتناسـي كالمهـا علــى الـدفاع عــن حقـوق اإلنســان والدميوقراطيـة عنــدما أحـد ". وا
  ".مصاحلها اخلاصةيتعلق األمر بـ "

مــن الســابق ألوانــه احلــديث واعتــرب بــوتني الــذي كــان يتحــدث أمــام الربملــان "
ايــة ســباق التســلح نــه "عــن  " ل مرحلــة جديــدة أكثــر خطــورةدخــ" الــذي وصــفه 

لـن تكـرر أخطـاء االحتـاد ". لكنه شـدد علـى أن بـالده "مستوى تكنولوجيا جديًداو"
متجـــاهًال األوضـــاع " الـــذي وجـــه قســـًما كبـــريًا مـــن طاقاتـــه حنـــو التســـلح، "الســـوفيييت

  ".  املعيشية للمواطنني

وأكـــــــد أن العقيـــــــدة الروســـــــية تســـــــتند اآلن إىل مواجهـــــــة األخطـــــــار اخلارجيـــــــة 
  ومواصلة البناء الداخلي وحتسني األوضاع املعيشية للروس.

يــار االحتــاد الســوفيييت فــإن الكثــري ممــا قيــل  وإذا كــان هــذا درًســا مــن دروس ا
تشــوف  ويقــال عــن مــؤامرة غربيــة تــورط فيهــا الــرئيس الســوفيييت الســابق ميخائيــل جور

لضــربة القاضــية، وكــذلك الــدفاع املســتميت عــن إفقــار الشــع وب العربيــة علــى يســقط 
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تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة النحــو الــذي حــذرت منــه تقــارير عديــدة لعــل أشــهرها 
  الذي أصبح صدوره سنوً حماكمة قاسية للسياسات التنموية العربية.

ــــة مــــا زالــــت تــــرفض إعطــــاء األولويــــة  ــــدول عربي وهــــو يف املقــــام األول حتــــذير ل
امــة تــوازن بــني اإلنفــاق علــى القــوة العســكرية ملســتوى معيشــة املــواطن العــريب أو حــىت إق

  واألجهزة األمنية وبني ما حيصل عليه مواطنوها من الدخل القومي.

الدرس الثاين يف خطاب بوتني يتصل حبقيقة وزن روسيا على الساحة الدوليـة 
" يف جملـس األمـن الفيتـووهو ما دأب البعض على اختصاره يف امتالكها حق النقض "

ت املتحـدة، مـا زالـت فالدولة اليت  ا قادرة على موازنة نفوذ الوال يراهن كثريون على أ
" فيتـــوحتـــاول االنضـــمام إىل منظمـــة التجـــارة العامليـــة ومينعهـــا منـــه " 1993منـــذ العـــام 

  أمريكي!

  

هلموم   روسيا املثقلة 

ويف مقابـــل صـــورة منطيـــة لروســـيا جيتهـــد لتكريســـها اخلطـــاب التحليلـــي العـــريب 
روســيا املثقلــة ق الصــعود كقطــب دويل، يتحــدث الــرئيس بــوتني عــن "بوصــفها يف طريــ

نــه نتيجــة مشــاريع اهليمنــة، وحــدها بــل هلمــوم "، كمــا أنــه ال يفســر التمــدد األمريكــي 
ــم أكفــأ مستشــهًدا مبثــل روســي يقــول: " الرفيــق الــذئب يعــرف مــا يقــر لألمريكيــني 

  ". كـُل  صديقي وال تلتفت إىل أحد"، مضيًفا: "كله

ويف حني شـدد بـوتني علـى أمهيـة حتـديث القـوات املسـلحة يف بـالده، ذكـر أن 
ما تنفقه روسيا على الـدفاع يقـل بنحـو مـرتني عمـا تنفقـه دول نوويـة أخـرى مثـل فرنسـا 



154 
 

ت املتحـدة الـيت تزيـد ميزانيتهـا العسـكرية  وبريطانيا، فيمـا تبـدو املقاربـة بعيـدة مـع الـوال
  مرة. 25عن ميزانية روسيا بنحو 

وهنــا تظهــر مــرة أخــرى أمهيــة الكفــاءة االقتصــادية ملؤهــل رئــيس مــن مــؤهالت 
ت املتحــدة أن تتحمــل هــذا  القــوة، فلــوال قــوة االقتصــاد األمريكــي ملــا اســتطاعت الــوال
اإلنفاق العسكري الضـخم. واألرجـح أن روسـيا وغريهـا لـديها الرغبـة نفسـها يف اهليمنـة 

  .لكن اإلرادة وحدها ال تصنع القدرة

ومـــن اهلمـــوم الـــيت جيـــدر االلتفـــات إليهـــا يف خطـــاب بـــوتني اهلـــم الـــدميوجرايف، 
فمنـــذ ســـنوات تعـــاين روســـيا مشـــكلة ســـكانية تتمثـــل يف قلـــة النســـل، علـــى حنـــو يهـــدد 

  بتخلخل التوزيع السكاين يف البالد بل بتهديد األمن القومي نفسه.

يت ميثلهــا كــون العــامل وإذا نظــر لصــورتنا يف هــذه املــرآة ألدركنــا قــدر األمهيــة الــ
حيــة الــدميوجرافيا " ً العــريب مــن  "، فالنســبة األكــرب مــن الســكان فيــه دون األربعــني شــا

دة السكانية فيه اليت يراه بعض صناع القـرار عبئـا هـي يف احلقيقـة  بنسب متفاوتة، والز
ام للحكومات اليت فشلت يف استثمارها.   ثروة مهدرة تربر توجيه أصابع اال

دة معــدل فقــد خ صــص بــوتني جــزًءا معتــربًا مــن خطابــه حلــث مواطنيــه علــى ز
ــــدف مواجهــــة اخنفــــاض عــــدد الســــكان بنحــــو  .  700املواليــــد،  ألــــف نســــمة ســــنوً

" دعا إىل تطبيـق إجـراءات رعايـة ورفـاه الكارثة القومية الدميوغرافيةوملواجهة ما مساه "
ــــدة. وخالفًــــا ملــــا كــــان ســــائًدا يف االحتــــاد الســــوفيييت  مل يعــــد جمــــدً جتميــــل صــــورة جدي

ـــداخل واخلـــارج وقـــد كـــان بـــوتني خيطـــط  األوضـــاع االقتصـــادية وإخفـــاء احلقـــائق عـــن ال
  ملعدالت منو اقتصادي معينة.
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ن هدفـــه  ن خمططـــه مل يعـــد حمـــتمًال، فقـــد أقـــر  ومل جيـــد بـــًدا مـــن االعـــرتاف 
ــا، األساســي مبضــاعفة النــاتج احمللــي اإلمجــايل خــالل عقــد أصــبح بعيــد االحت مــال حالًي

  وذلك نتيجة عدم بلوغ النمو للمستوى املطلوب يف العامني املاضيني.

والرتكيــز الواضــح علــى الكفــاءة االقتصــادية والتحــول مــن التكــتم إىل الشــفافية 
" االقتصـادي اإلجنـازدرس مل تستوعبه بعض األقطار العربيـة فلـم تـزل غارقـة يف متجيـد "

ا  أن العـــامل كلـــه يشـــيد بتجربتهـــا  –خفـــاء احلقـــائق طبعـــا بعـــد إ –الكبـــري وتؤكـــد لشـــعو
  االقتصادية عوًضا عن االحنياز خليار الشفافية واملصارحة.

ن يرتفع دخل املواطن  وقد كان الرئيس الروسي بوريس يلتسني يعد مواطنيه 
الروسي ليساوي دخل املواطن يف بوتسوا هذه الدولة األفريقية الصغرية اليت حققت 

والدميوقراطية إجنازًا كبريًا، بينما غري قليل من خطابنا التحليلي العريب يؤكد لرأمسالية 
أن روسيا ما زالت قوة عظمى، وأن التجربة االشرتاكية فيها مل تفشل بل تعرضت 

ملخالفة ملا يقوله أصحاب التجربة أنفسهم.   ملؤامرة ختريبية من الداخل 
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  )32( اإلصالح متعثر يف أورو أيًضا!
  

إلصــالح يف العــامل العــريب جتعــل احلــديث عنــه والتحــذير مــن خمــاطر  املطالبــة 
" وحســب، غــري أن ظــاهرة عربيــةجيلــه وتبعــات االلتفــاف عليــه يبــدو كمــا لــو كــان "

ـــــه مـــــن جمـــــرد مطالبـــــات إىل مشـــــروعات يشـــــغل  حـــــديث اإلصـــــالح والـــــدعوة إىل حتويل
ثـــــري مـــــن ســـــياقاته وصـــــف ا، وهـــــذا احلـــــديث يف أورو يســـــتدعي يف كاألوروبيـــــني أيًضـــــ

ـا تنبـع مـن مـرياث مـن املفـاهيم الـيت املتعثر" ". ومشكلة املشروعات األوروبيـة الراهنـة أ
جتعل الدولة تتجاوز دور اإلدارة اليت تنظم شئون مواطنيها، لتقوم بـدًال مـن ذلـك بـدور 

ي وسيلة.الرفاهالراعي الذي يوفر ملواطنيه "  "  

ات اعتـــاد عليهـــا املـــواطن األوريب فاعتربهـــا وإىل جانـــب املفـــاهيم هنـــاك ممارســـ
ــا أساســية ال جيــوز التنــازل عنهــا، وهــذا  حقوقًــا مكتســبة، بــل رمبــا اعتربهــا الــبعض حقوًق

" وهــي تلهــث يف القــارة العجــوزاإلرث املــزدوج مــن املفــاهيم واملمارســات يثقــل كاهــل "
  منافسة رهيبة مع أمريكا.

  

  روشتة البنك الدويل

                                                 
   .2006/ 6/ 14) نشر يف 32(
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لعــــرب ب " ويف مشــــهد غــــين  " البنــــك عيــــادةواملفارقــــات تقــــف أورو أمــــام 
ا شــأن أيــة دولــة صــغرية مــن العــامل الثالــث فيخــرج التشــخيص مثــريًا للقلــق،  الــدويل شــأ

مستشـار االتصـاالت يف البنـك الـدويل لقـارة فـان بـراغ  وفيما يشبه اإلنذار يكتـب نيـك
يـــف مـــع العـــامل حـــان الوقـــت أمـــام احلكومـــات األوروبيـــة للتكأورو ووســـط آســـيا: "

  "!لكن، احلكومات األوروبية مل تتعلم، إال فيما ندر...املتحد

ويشري املسئول الدويل إىل أن املصاعب اليت واجهتها احلكومة الفرنسية، فيمـا 
يتعلق مبشكلة قانون عقد العمل األول، أحدث مثال علـى فشـل احلكومـات األوروبيـة 

رة. فاخلطأ يف معاجلـة احلكومـة الفرنسـية يف التوصل إىل إمجاع على اإلصالحات املستم
لألزمة هو القفز من حتديد املشكلة، وهـي ارتفـاع نسـبة البطالـة بـني صـفوف الشـباب، 
إىل البحث عن حل للمشـكلة، مثـل تسـهيل عمليـة تعيـني وفصـل العمـال الشـبان دون 

وة حتديد األسباب. وقد ساهم تراجع رئيس الـوزراء الفرنسـي عـن موقفـه إزاء هـذه اخلطـ
، الــــيت تراجعــــت  اإلصــــالحية يف إضــــعاف مهمــــة املصــــلحني املقبلــــني يف كألحنــــاء أورو
شــهيتها لإلصــالح بســبب املعارضــة القويــة الــيت يلقاهــا اإلصــالحيون يف معظــم جمــاالت 

  السياسة العامة تقريًبا.

واللغـــة الـــيت يســـتخدمها فـــان بـــراغ تكشـــف عـــن تشـــابه بـــني املشـــهدين العـــريب 
صالحات ضـرورية، وهنـاك إصـالحيون يطـالبون، وهنـاك روشـتة مـن واألورويب فهناك: إ

البنـــك، وحكومـــات عـــاجزة عـــن االســـتجابة، ورمبـــا كـــان املـــأزق العـــريب صـــدى للمـــأزق 
إىل  البنـك الـدويلويـدعو خبـري  األورويب وإن اختلفت درجة حدة املـأزق والشـعور بـه.

تســـبة أو الطلبــــة تكـــوين أغلبيـــة مســـتعدة وقــــادرة علـــى مواجهـــة أصــــحاب املصـــاحل املك
الغاضـبني الـذين يقــاومون تغيـري األوضـاع الراهنــة، وأ كـان موقفنـا العــاطفي كعـرب مــن 
هذه الفكرة، وبغض النظر عن تراث التشنيع الذي ميتلئ به اإلعالم العـريب حبـق البنـك 
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الدويل، فإن الفكرة من الناحية املنطقية صـحيحة، وقـادرة علـى نـزع سـالح املبـادرة مـن 
ـا اإلصـالحية، ويسـتخدمها هلـذا أقليات  تمعـات قيـوًدا يف اختيارا ثورية تفرض على ا

الغــــرض سياســــيون يعارضــــون اإلصــــالح ســــرًا ويتحــــدثون عنــــه علًنــــا، وهــــؤالء دائًمــــا يف 
  " تعادي اإلصالح وحتتج عليه!.معارضة وطنيةحاجة إىل "

  

  االقتصاد املأوزم

ن من بـني القضـا الـيت ال وحسب جيم هوجالند احمللل األمريكي الشهري، فإ
حتظـى بتعليقـات مـن جانـب السياسـيني يف العـامل النـزاع املتوقـع بـني املصـاحل االقتصــادية 
م العمليـة وكبـار السـن الـذين يقرتبـون مـن سـن التقاعـد أو  للشباب الذين يبـدأون حيـا
ــا اإلمكانيــات لتمويــل هــذه  لفعــل. حيــث مل يــوفر أي جمتمــع صــناعي تقريًب يتقاعــدون 

ا فرنسا.  ، وهو األمر الذي جيب علينا تعلمه من املواجهات اليت شهد   القضا

وتنبــــع، حســــب هوجالنــــد، مــــن تصــــور أن نظــــام الرعايــــة االجتماعيــــة الكــــرمي 
هـظ التكلفـة ميكـن اسـتمراره لألبـد، ويشــخص هوجالنـد مـا يعتـربه هـو اآلخـر مرًضــا  و

للمفارقــة فــإن رئــيس وزراء فرنســا أوروبًيــا هــو عــدم الثقــة يف إصــالحات الســوق احلــرة. و 
دومينيـــك دو فيلبـــان تصـــور أنـــه ميكنـــه القيـــام بشـــيء لصـــاحل شـــباب فرنســـا عنـــدما أقـــر 
الربملـــان التغيـــريات بســـرعة، وكـــان هدفـــه خفـــض البطالـــة بـــني الشـــباب، لكـــن الشـــباب 
توصلوا إىل نتيجة مقتضاها أن مـا يفعلـه فيلبـان حيـرم الشـباب مـن قـوانني محايـة العمـال 

لنسبة لكبار السن. املت   أصلة 

واملشكالت السكانية ليست سوى وجه من وجوه املشـكلة األوروبيـة، فهنـاك 
أيًضـــا فشـــل اقتصـــادي تتفـــاوت درجتـــه مـــن دولـــة ألخـــرى، وهـــو الســـبب احلقيقـــي يف 
النتــائج الــيت متخضــت عنهــا االســتفتاءات حــول الدســتور األورويب، والروشــتة هــذه املــرة  
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جييســنيكتبهــا واحــد مــن أهــم صــنا  أحـــد ( ع السياســـات االقتصــادية األوروبيــة، نيلــز 
أعضاء جلنة ديلورز اليت أسست اليورو، أستاذ االقتصاد الـدويل جبامعـة كوبنهـاجن 
أحــد أعضــاء جمموعــة سياســات االقتصــاد الشــامل التابعــة ملركــز دراســات السياســة 

سـتهلك لصـاحل ) فهو يؤكـد أن هنـاك فشـل يف حتريـك مصـاحل املاألوروبية يف بروكسيل
التكامل األورويب. وهو يدق جرس اإلنذار، مستحضرًا ما ورد يف دراسة حديثة قامـت 

ت دخــل الفــرد OECD( منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــةــا  ) مــن أن مســتو
وضمن ذلك الدول الثالث األكرب يف أورو القاريـة (فرنسـا وأملانيـا  –يف منطقة اليورو 

ا يف أمريكا.30ة تقل بنسب –وإيطاليا)    % تقريًبا عن نظريا

د الصــــورة الدميوغرافيــــة  ومـــن املــــرجح أن تــــزداد هــــذه الفجــــوة اتســــاعا مــــع ازد
ــا يف الــدول  ألورو قتامــة، وإذا اســتمرت اإلنتاجيــة يف النمــو علــى حنــو أبطــأ مــن نظريا

جييســني يــده علــى مــؤثر ثقــايف كــان لــه مــردود واضــ الصــناعية األخــرى. ح ويضــع نيلــز 
ــــة علــــى حنــــو أقــــل كثافــــة، فمعــــدالت  علــــى األداء االقتصــــادي، وهــــو اســــتخدام العمال
ــا يف أمريكــا وســاعات العمــل أقــل إىل حــٍد   التشــغيل تقــل يف منطقــة اليــورو عــن نظريا
عتبــاره ميــزة ولـــيس عيبًــا، فــريى أن مــن اإلجيـــايب أن  كبــري، وهنــاك مــن ينظـــر إىل هــذا 

  ى العمل!األوروبيني يفضلون أوقات الفراغ عل

 ، والفجـــوة يف معـــدالت التشـــغيل ليســـت املشـــكلة الوحيـــدة الـــيت تواجـــه أورو
فبدايًة من منتصف التسعينيات، تباطأت معـدالت منـو النـاتج عـن كـل سـاعة عمـل يف 
أغلــــب الــــدول األوروبيــــة بينمــــا ارتفعــــت يف أمريكــــا، فانقلــــب بــــذلك منــــط ظــــل ســــائًدا 

دالت اإلنتاجيـــة عـــن كـــل ســـاعة ، ارتفعـــت معـــ2004و 2000لعقـــود. وبـــني عـــامي 
% 2.8عمــل يف أمريكــا بســرعة تعــادل مثلــي ســرعة ارتفاعهــا يف دول منطقــة اليــورو (

  %).1 سنوً مقابل حوايل
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وعلى عكس الكثري من املسئولني العرب الذين يفضلون إخفاء احلقائق 
يف أن  وجتميل الصورة بدعاوى الوطنية واالنتماء و... ال جيد املسئول األورويب حرًجا

ن حتقيق الغايتني مًعا أمر ممكن، ليس يف أمريكا فحسب، بل يف دول  يعرتف 
أخرى متقدمة خارج أورو أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا. وهذا ال يرجع إىل إنفاق رأس 
املال، بل يفسره خليط من عدة عناصر مهمة، تتضمن النشاط اإلبداعي. وعلى ذكر 

ملصارحة أيًضا، أصدرت املفوضية األوروبية تقريرًا "، ويف إطار االنشاط اإلبداعي"
  االبتكار!. حذر من أن أورو ال تزال متأخرة عن أمريكا يف جمال
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  )33( اجتماع جملس إدارة العامل!
  

"، وهـــو مـــا شـــركةأن يكـــون للعـــامل جملـــس إدارة فهـــذا يعـــين أن العـــامل أصـــبح "
وهـــي عموًمـــا  –ديـــة للرأمساليـــة يســـتدعي علـــى الفـــور طوفـــا كاســـحا مـــن املشـــاعر املعا

واالجتمــاع الــذي يســتحق هــذا الوصــف، ويســتحق  –مشــاعر غــري مــربرة وال عقالنيــة 
متياز ضجة رافقت انعقاده هو رأمسايل متاًما.    أيًضا 

ووريث جمد آل روكفلر ملـوك العمـل املصـريف علـى  البنك الدويلحيث رئيس 
ب األفكـــار، وكأننـــا أمـــام ترمجـــة طاولـــة واحـــدة مـــع بعـــض املتنفـــذين وقليـــل مـــن أصـــحا

" لشــرييب ســربيدوفيتش وهــو مــن الكتــب املثــرية حكومــة العــامل اخلفيــةواقعيــة لكتــاب "
لالهتمــام واجلــدل. فهــذا الكتــاب واحــد مــن أدبيــات حتــاول تفســري التــاريخ كلــه تفســريًا 
إلضـــافة إىل ثـــريه الواضـــح يف العقـــل العـــريب،   مـــرً خالًصـــا. وهـــو جـــزء مـــن تيـــار لـــه 

"، لــوليم جــاي كــار. ومنــذ أصــدر أحجــار علــى رقعــة الشــطرنجشــبيهه األكثــر شــهرة "
وقـــد تـــاله   –" لعبـــة األمـــمرجـــل املخـــابرات األمريكـــي الشـــهري مـــايلز كوبالنـــد كتابـــه "

والقضـــية  –" الالعـــب واللعبـــةكتـــاب آخـــر أقـــل شـــهرة، لكنـــه لـــيس أقـــل أمهيـــه، هـــو "
  خذ أبعاًدا أكثر جدية.
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شـــــيفرة الهتمـــــام يف الضـــــجة املثـــــارة حـــــول روايـــــة " ولعـــــل اجلانـــــب األجـــــدر
" الــيت حظــرت يف عــدة دول عربيــة لــيس الســرية املختلقــة للســيد املســيح، بــل دافينشــي

احلجـــم الرهيـــب لتـــأثري احملافـــل الســـرية يف التـــاريخ الغـــريب، وتســـتمد هـــذه القضـــية أمهيـــة 
رخييـــة دقيقـــة، وأن ا لســـرد فيهـــا جمـــرد خاصــة مـــن حقيقـــة أن الروايـــة مبنيـــة علـــى حبـــوث 

  إطار روائي ال أكثر. 

  

  الطريق حلكومة عاملية

وفكرة احلكومة العاملية اليت يثري ذكرها الكثري من السـخرية راودت الكثـري مـن 
املفكـــرين علـــى امتـــداد التـــاريخ احلـــديث، فقـــد كـــان فيلســـوف التفكيـــك جـــاك ديريـــدا 

احلكومـــة العامليـــة، مـــن يناصـــر الوحـــدة األوروبيـــة بكـــل قـــوة ويـــرى فيهـــا مـــدخًال إلنشـــاء 
خـــالل تزويـــدها جبـــيش قـــوي مســـتقل عـــن أمريكـــا وحلـــف األطلســـي، مـــع إنشـــاء أمـــم 
متحــــدة أخــــرى لتكــــون مبنزلــــة احلكومــــة العامليــــة، ولكــــي يتــــوىل االحتــــاد األورويب تنفيــــذ 

ا، ألجل احلق والعدل بعيًدا عن اهليمنة األمريكية!.    قرارا

ريــــخ الفلســــفة احلديثــــة، إذ يؤيــــده وديريــــدا يف نزوعــــه هــــذا لــــيس الوحيــــد يف 
يـورغن هابرمــاس، وهــو أيًضـا لــيس األول، إذ كــان أول مــن دعـا إلنشــاء حكومــة عامليــة 
فيلســـوف حركـــة التنـــوير األملـــاين الشـــهري إميانويـــل كانـــت الـــذي كـــان أول مـــن فكـــر يف 
حتقيــق الســلم العــاملي عــن طريــق حكومــة كونيــة، وذلــك قبــل نشــأة األمــم املتحــدة مبئــيت 

لرصـــانة الشـــديدة، عـــام ـــة تتصـــف  . وقـــد كـــان للفكـــرة أيضـــا صـــداها يف مراجـــع علمي
مريشــامير (صـــاحب التقريـــر املثـــري  .فمــثًال، األكـــادميي األمريكـــي ذائــع الصـــيت جـــون ج

للجــــدل عــــن النفــــوذ الصــــهيوين يف أمريكــــا، أســــتاذ العلــــوم السياســــية جبامعــــة شــــيكاغو 
مج سياسة األم ـا. وهـو إىل جانـب ذلـك واحـد األمريكية املدير املشارك لرب ن الـدويل 
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مـــن أملـــع املتخصصـــني يف الشـــئون الدوليـــة وصـــاحب نظريـــة يف العالقـــات الدوليـــة هـــي 
مأســـاة سياســـات القـــوى " :ومريشـــامير اعتـــرب يف كتابـــه ").نظريـــة الواقعيـــة اهلجوميـــة"

" أن آمال السالم يف القرن اجلديـد لـن تتحقـق ألن الـدول الكـربى الـيت تشـكل الكربى
لتـــايل تنافســـها علـــى القـــوة مســـتهدفة  النظـــام الـــدويل ختشـــى كـــل منهـــا مـــن األخـــرى، و

  حتقيق اهليمنة كأفضل وسيلة لضمان البقاء. 

ويرتتب على هذا وضع مأساوي ال مهـرب منـه، مـا مل تتفـق الـدول الـيت متلـك 
سيس: " حـول "، ومـا دام هـذا التحكومة عامليـةثريًا كبريًا على الساحة الدولية على 

غـري حمتمـل حــىت اآلن فـإن الصـراع واحلــرب سـيظالن أهـم معــامل السياسـة الدوليـة. وكمــا 
ن العـامل حتكمــه حكومــة  رت تصـرحيات املليــونري اليهـودي والــرت راتنــاوا، قبـل عقــود،  أ

شــخص، ضــجة كبــرية يف حينهــا، فــإن اجتماًعــا مــن نــوع خــاص جــًدا  300خفيــة مــن 
ملخـاوف واألوهــام، وهـو علــى كـل حــال ال خيلـو مــن اسـتدعى هـذا املــرياث الكبـري مــن ا

  احلقائق! 

االجتماع حيمل اسم مدينة بيلدبريغ اهلولندية اليت عقـد فيهـا للمـرة األوىل عـام 
وا الكنديــة، ســريوهــو مــؤمتر ســنوي " 1954 م مبدينــة أو " للغايــة يعقــد ملــدة ثالثــة أ

يات تنتمـي إىل عـوامل وجيري يف ظل إجراءات أمنية مشـددة، وحيضـره مجـع مـن الشخصـ
خمتلفة: السياسة والفكر واألعمال من أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل. مـؤمتر هـذا العـام يبحـث 
قضــا الــنفط واهلجــرة وإيــران وبــني املشــاركني: رئــيس البنــك الــدويل جــيمس ولفنســون، 
وامللكــــة بيــــاتريس ملكــــة هولنــــدا، ووزيــــر اخلارجيــــة األمريكــــي هنــــري كيســــنغر، واملصــــريف 

ديفيــد روكفيللــر، وريتشــارد بــريل مستشــار األمــن القــومي األمريكــي الســابق، أمــا  الشـهري
املشـــارك الـــذي تعتـــرب مشـــاركته مفاجـــأة تســـتحق التوقـــف فهـــو السياســـي العراقـــي أمحـــد 

  اجلليب!. 
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لســـعي للســـيطرة علـــى العـــامل وإنشـــاء حكومـــة عامليـــة،  امـــات  ويف مواجهـــة ا
ً قال فيـه إنـه يهـدف ". تشـجيع املناقشـات الصـرحية واملفتوحـةإىل " أصدر املؤمتر بيا

واملثـــري بشـــكل خـــاص يف املـــؤمتر هـــذه اخللطـــة الغريبـــة بـــني منظـــري السياســـة واملتنفـــذين 
  .الث األكثر فتًكا يف عامل اليومواملصرفيني، فهؤالء ميثلون القوى الث

  

  الفكرة واملال والسلطة

اآلخـــر ملنتـــدى دافـــوس، وميكــن بقليـــل مـــن التجـــاوز اعتبـــار هـــذا املـــؤمتر الوجـــه 
ثـري القمـم الرمسيـة وإن   ثري يف السياسة الدولية، رمبا يفـوق  فكالمها قمة غري رمسية هلا 

  كان أحدمها سرً واآلخر علنًيا. 

حيــة أخــرى ينعقــد يف ظــل جــدل دويل كبــري حــول تــوازن مــا بعــد  املــؤمتر مــن 
تنقطـع مـن روسـيا والصـني احلادي عشر من سبتمرب يف السياسة الدولية، فالشكوى ال 

لقــرار الــدويل، جيعلهــا تكــاد أن  وبعــض األطــراف األوروبيــة مــن هيمنــة أمريكيــة وتفــرد 
  "، وهو ما ترفضه قوى كثرية على ساحة السياسة الدولية. حكومة عامليةتتحول إىل "

ا علـى مـا وقد كان التوازن القائم خالل النصف الثاين من القرن العشرين قائمً 
"، وقــد كــان هنــاك إىل جانــب الرتتيبــات العســكرية والسياســية ســة الوفــاقسيا" :مســي

" هو السبع الكبار الذي انضمت إليه روسـيا جملس إدارة مصغربني احللفاء الغربيني "
  فيما بعد. 

يار االحتاد السوفيييت ومن بعده الكتلة الشرقية،  وخالل السنوات اليت تلت ا
لســيولة كتبــت أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب اتســمت السياســة الدوليــة حبالــة مــن ا

ت املتحــدة مــن  ايتهــا. ورمبــا كــان التغــري األكثــر أمهيــة هــو حتــول اخلصــم الــرئيس للــوال
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مـل الوصـول إىل توافـق دويل جديــد املهذبــةالتهديـد والوعيـد إىل املناشـدة واملطالبـة "  "
  ".حكومة عامليةاختار له وزير اخلارجية الروسي تعبري "

م مـــن انعقـــاد هـــذا املـــؤمتر املثـــري للجـــدل دعـــا وزيـــر اخلارجيـــة الروســـية  فقبـــل أ
ـــاري 2006/ 6/ 11ســـريغي الفـــروف ( ) إىل إقامـــة حكومـــة عامليـــة موقـــع إيـــالف اإلخب

ت املتحدة األمريكية وروسيا.    تضم الوال

تــى دعــوة الفــروف يف وقــت جيــري احلــديث يف موســكو عــن تعكــر أجــواء  و
ردة جديـــدة، وتشـــكيل العالقـــات بـــني موســـكو  وواشـــنطن، وظهـــور مؤشـــرات حلـــرب 

ـة من الدميقراطيات اجلديدةأمريكا جبهة " ا " يف أورو الشرقية وأوكرانيا وجورجيا، 
  ". الدب الروسي"

لـــة " " إن روســـيا يف السياســـية العامليـــةوقـــال الفـــروف يف حـــديث صـــحايف 
  لف أنواع توازن القوى. " الدول الكربى ستنفي احلاجة إىل خمتجوقةتشكيل "

ويبقى أن العرب ممثلون يف جملس إدارة العامل حىت لو كان اجلليب هو من 
  ميثلهم.
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  )34( املثقفون بني اخلوف من السلطة واخلوف من الشارع

  

لسلطة خماوف قد تكون حقيقية  املثقف العريب، ومنذ عقود، حتكم عالقته 
عالقة بينه وبني السلطة، فاالعتقال وقد تكون مضخمة، لكن اخلوف حاضر يف ال

تت الثقافة قرين اخلوف  ً االغتيال، رمست مالمح هذه العالقة، حىت  والنفي، وأحيا
دب السجون واملنايف، تعبريًا عن هذه  يف الوعي العريب. وتراث األدب العريب مليء 

و خوف احلقيقة املرة، لكن املمارسة السياسية العربية طرأ عليها خوف جديد ه
املثقف من الشارع الذي أصبح سلطة ال تقل استبداًدا عن سلطة احلاكم وأجهزته 

  األمنية.

م ورفع شعارات  ً إىل إخفاء قناعا واخلوف من الشارع يدفع املثقفني أحيا
شعبوية مجاهريية بدًال منها حرًصا على رضا الرأي العام، وهذا اخلوف اجلديد الذي 

طراد مع تنامي ً للصراع على  يتنامى  سطوة الفضائيات العربية اليت أصبحت ميدا
د هذا  م. ومع ازد لنصيب األكرب من إعجا وجدان اجلماهري وساحة تنافس للفوز 
املد الشعبوي اجلماهريي، أصبح تعامل املثقفني مع القضا املطروحة يتسم بتضاؤل 

زاعقة تدغدغ املشاعر، ملحوظ ملساحة التحليل العقالين لتحل حمله مواقف حدية 
وتستدر صيحات اإلعجاب حيث املزاج اجلماهريي ال حيتمل ترف الفصل بني 
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التحليل والتربير، وهو ما تعرب عنه بصدق القصة الساخرة الشهرية عن الطبيب الذي 
لتشخيص سبًبا يف قتل املريض!نطقهيستدعى ملريض ميئوس من شفائه فيعترب "  "  

حليل السياسي العريب الذين يعون هذا الدرس جيدا وعليه فإن كل أطباء الت
" من ورطة أن يكون هو من يعلن أن املريض ميئوس فراره من األسديفر كل منهم "

من شفائه. ومزاج اجلماهري هو مزاج مواجهة وحشد ورفض، ال يعرف املواءمة اليت 
لتايل فإن كل حديث عن حلول وسط نوًعا من ا خليانة هي أهم لوازم السياسة، و

والعمالة و... إىل آخر قائمة التهم املعلنة على حد تعبري الشاعر املصري الراحل أمل 
  دنقل!

واملزاج اجلماهريي أيضا حمكوم بفكرة القائد الذي تتبعه اجلماهري دومنا 
حاجة إىل كثري تفكري، فهو مثايل ملهم خملص يعرف الطريق جيًدا، وجنوده ليسوا يف 

ل قد تكون الدعوة للتفكري يف كالم القائد أو الزعيم نوًعا من حاجة إىل التفكري، ب
لزعيم ومكمًما  التشكيك والدس والتخذيل، وعندما يصبح اخلطاب السياسي مقيًدا 
جلماهري فليس أمامه مساحة ليقول شيًئا مفيًدا أو جديًدا، ويصبح كل ما ميلكه أن 

كيًدا. وهذا املزاج الذي أصبح حالة عربية عامة  يعيد إنتاج خطاب القائد ترديًدا و
يعيش بذاكرة اليوم الواحد، وإذا عاد إىل املاضي كانت عودته انتقائية ختتار ما خيدم 
القناعة احملددة مسبًقا، وكأننا أما عملية عالج نفسي تتعامل مع عامل الوجدان 

  وخياالته ال مع عامل العقل واملنطق وحقائقه.

املسافة بني اخلطاب السياسي والفعل السياسي والسبب الرئيس لألزمة، أن 
كيد سلطتها  اتسعت جًدا خالل حقبة حكم خنب التحرر الوطين، اليت أرادت 
على مشاعر اجلماهري، فأضفت قداسة على واقعة رحيل االحتالل، مث رمست صورة 

غري أن غياب مفهوم املسئولية األخالقية للمثقف لعب هو  وردية لكل ما جاء بعده.
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آلخر دورًا مؤثرًا يف استشراء هذا املرض، ولو تذكر كل منهم أنه رائد، وأن الرائد كما ا
" لكان الواقع خمتلًفا متاًما، ولكانت الفجوة بني ال يكذب أهلهقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص "

  املمكن والشعار أقل بكثري.

ني معربين وتشكل قضيتا العالقة مع الغرب والصراع العريب الصهيوين مثال
خلربات  عن هذه األزمة، فرغم أن العالقة مع الغرب بشقيه األمريكي واألورويب مليئة 
ا مل تصل إىل احلالة اليت يكون الصراع فيها حتميا كما يبدو من سيل  السلبية إال أ
اخلطاب الصدامي الذي متتليء به الفضائيات العربية، واملسافة بني ما هو ما قائم 

أن يكون، يفضحه التناقض الصارخ بني ما يقوله املثقفون للناس وبني  وبني ما جيب
  ما يقولونه يف جمالسهم اخلاصة.

فمثًال، إعالمي عريب مقيم يف لندن عرف خبطابه القومي املتشدد وكان حىت 
"، بينما هذا صموده التارخييسقوط نظام صدام كانت جريدته من املدافعني عن "

ن اإلعالمي املسترت وراء ق لية األمريكية كان يصارح املقربني منه  ناع مناهضة اإلمرب
"، وأن أمريكا سوف تسدي خدمة جليلة للشعب نظام غيبنظام البعث العراقي "
نقاذه منه. ويف موقف مشابه ظهر أحد أشهر أساتذة العلوم السياسية  العراقي 

الحتالل األ رية  مريكي للعراق وعدوانه على املصريني على شاشة اجلزيرة ليندد بلغة 
القانون الدويل وسيادة هذه الدولة، وبعد ساعات جيلس على مائدة العشاء مع 
ن األمل الوحيد لإلصالح هو تغيري األنظمة االستبدادية من اخلارج  أصدقاء فيصرح 

  " إن هو أعلن قناعاته.الرأي العاملقوة، مؤكًدا أنه ليس مستعًدا ألن خيسر "

أخرى صرح قيادي إخواين مصري أن اجلماعة ال تعترب معاداة ويف واقعة 
أمريكا موقًفا مبدئًيا، وال تشارك القوميني واليساريني عداءهم اجلذري هلا، لكنهم ال 
ا، بل وصل  يستطيعون إعالن ذلك، خوفًا من رد فعل القواعد اليت تربت على معادا
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ا مصرً جليًال شغل منصبً 
ً
ا مرموقًا يف جمال اإلفتاء أصدر فتوى األمر إىل حد أن عامل

يف شأن احلجية التشريعية لألحاديث النبوية ورفض نشرها خوفًا من رد فعل الرأي 
العام، وكشف عنها بعد وفاته بسنوات، ما يعين أن مرض اخلوف من اجلماهري 

ويف الصراع العريب  امتدت أعراضه من لغة اخلطاب السياسي إىل اإلفتاء الشرعي.
وين ما زالت النخب الثقافية تطرح ما كانت تطرحه يف حقبة احلرب الباردة وهو الصهي

" أكثر مما تؤمن بتأثري احلقائق اإلرادةانعكاس حلقيقة أن اجلماهري تؤمن بقدرة "
والوقائع، فاملنتصر يف تصورها هو من ميلك إرادة النصر ال من ميلك مؤهالته، 

لتايل ال يشغلنا بشكل جاد ختلف علم ي أو تقين أو فقر أو فساد، يقدر ما و
ت لبناء  يشغلنا إىل حد اهلوس أن يتحدث أحد عن هدنة أو تغيري يف ترتيب األولو

فعندئذ  –وهو من أهم الشروط املوضوعية لالنتصار  –البيت العريب من الداخل 
  " و....أجندة العدويتحول االجتهاد إىل جرمية يستحق مرتكبها الشنق ألنه خيدم "

ا متسخ و  االزدواجية بني احلقيقي واملعلن عندما تنتقل إىل النخب فإ
اخلطاب السياسي، وتنتج تصورات مشوهة، ومن ميسكون دفة توجيه اجلماهري 
يستطيعون يف هذا املناخ خنق كل رأي خمالف، وهو مشهد يشبه يف نتائجه املشهد 

تشوف، حيث مت خنق كل دعوة للمصارحة وا ملراجعة، لكن السوفييت قبل جور
اجلماهري هنا حلت حمل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفييت وأجهزة األمن 

فأصبحت اجلماهري عبًئا على من شاركوا يف حشدها وأصبح املثقف  السياسي.
" ً ) يقدم لسيده ما يريده، بعد أن كان رائًدا يستدل الناس مبسار دًال " (جرسو

  خطواته.

  اجلماهري.والويل ألمة تقودها 
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  )35( املسألة الدينية على أعتاب قرن مضطرب

  

تلــــك االتفاقيــــة الــــيت ، "صــــلح وســــتفاليا"كــــأن العــــامل عــــاد إىل مــــا قبــــل 
للعصـــر احلـــديث وقـــد ربهـــا املؤرخـــون البدايـــة احلقيقيـــة ويعت 1648عقـــدت عـــام 

ـــى يف أورو الـــدول الدينيـــة والعلمانيـــة  ضـــارية بـــني حـــروً  "صـــلح وســـتفاليا" :أ
فاقيــــة نتيجــــة غــــري مباشــــرة ، وقــــد كانــــت االت"الدولــــة القوميــــة احلديثــــة"أســــس و 

وبعـد قـرون لـوثر فأسـس املـذهب الربوتسـتانيت  الديين الذي قاده مـارتنلإلصالح 
رخيية إلعادة حيتضن املذهب الرب  الصلة بني الدين والسياسة بـل وتستانيت عملية 

مـا لـو كانـت تعـود إىل مـا قبـل رية ككلها تبدو معها البشواحلياة العامة  بني الدين 
  . "صلح وستفاليا"

وقــد وقعــت االتفاقيــة بعــد سلســلة مــن احلــروب الدمويــة لــيس فقــط بــني 
أنفسـهم وأكـرب دليـل علـى بل أيًضا بـني طوائـف الربوتسـتانت البا والربوتستانت 

ثلــت عراًكــا ) الــيت م1648 – 1618( "احــرب الثالثــني عاًمــ"لــك، انــدالع ذ
لوثريـــة والكلفـــانيني وهـــي مجاعـــة نشـــأت مـــن رحـــم احلركـــة الللـــوثريني شرًســـا بـــني ا

مـؤمتر كبـري، مل تضـع أوزارهـا إال بعـد انعقـاد  عنها فيما بعد، وهي حربوانشقت 

                                                 
 .2006/ 8/ 27نشر يف ) 35(
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)، حيـث الواقعـة يف غـرب أملانيـا(نسـبة إىل منطقـة وسـتفاليا  صـلح وسـتفالياُمسي 
  ممثلي احلكومات األوروبية. مندوً من  121شارك فيه 

  

  ن احلروب املقدسة للحروب املقدسة!م

ايــة للحــروب الدينيــة يف أملانيــا  وقــد اتفــق هــؤالء املنــدوبون علــى وضــع 
ت مظلــة واللوثريــة والكلفانيــة حتــاثوليكيــة وإدخــال الطوائــف الدينيــة الــثالث: الك

شـتمال املـؤمتر علـى جتريـد السـلطة األهـم مـن ذلـك كـان االتسامح الـديين. إال أن 
ت السياسـية ق الالبابوية من ح سـيس تدخل يف شؤون الكيـا األوروبيـة ومـن مث 

العلمنـــة السياســــية يف عــــامل الغـــرب. وقــــد أســــفرت التجربـــة القاســــية مــــع الســــلطة 
نتهــت لــيس فقــط إىل معاقبــة البابويــة عــن مثــل هــذا االنقــالب الفكــري فالتجربــة ا

  الدينية بل معاقبة الدين ذاته. السلطة 

الـــدين كعقيـــدة وبـــني املمارســـني الـــذين أســـاءوا  حيـــث مل تـــتم التفرقـــة بـــني
وكان  اُمطلقً  اسحبً ن هو الضحية، حيث سحب من احلياة استخدامه فكان الدي
 ً الفصـل التـام  ) لتؤسـس1789الفرنسـية (الثـورة  . وجاءتيراد له أن يكون أبد
ـــة وأصـــبحت املرجالنهـــائي بـــني الـــدين  ت السياســـية والدول عيـــة السياســـية للكيـــا

 ،حبيــث مل تعــد قضــية االنفصــال بينهمــا ممــا يقبــل النقــاش .بيــة احلديثــة كافــةاألورو 
نقــاش، جــدان الغــربيني حبيــث مل تعــد موضــع ورمبــا أصــبحت مســتقرة يف العقــل الو 

ت املتحـــدة توصـــف وخـــالل القـــرنني املاضـــ ـــوال يف  "اســـتثناء"ـــا يني كانـــت ال
ى التـأثري حبيـث لقـدرة علـأصـبح مـن القـوة واغربية لكـن االسـتثناء مسار الظاهرة ال

  والسياسة. لية يعيد طرح العالقة بني الدين لنهر السياسة الدو ا حتفر جمرى جديدً 
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ا لــيس فقــط حلـدود الدولــة القوميــة ا عـابرً ا متزامًنــوالعـامل يشــهد إحيـاء دينًيــ
 منــــذ الربــــع األخــــري مــــن القــــرنوالتشــــكيالت احلضــــارية والقوميــــات  بــــل للقــــارات

ن الســماوية الثالثــة وبعــض األء ديــين بــني العشــرين، فهنــاك إحيــا ن أتبــاع األد د
ا وعاصــفً  حلــادي والعشــرين الــذي بــدأ مضــطرً الســماوية، ومــع مطلــع القــرن اغــري 

ــــة الــــدين غــــري مســــبوقة مــــن االهتمــــام واجلــــدل  يشــــهد العــــامل درجــــة بشــــأن عالق
  . بقوة يف القوة األكرب يف العاملمطروحة  –كما أشر   –ة فالقضية لسياس

 ً ــا السياســي، فللمــرة األوىل منــذ  مهًمــوبــدأت حتتــل مكــا ا يف لغــة خطا
إجنيلـــــي وتـــــورايت حـــــاكم غـــــريب عـــــن حـــــروب تشـــــن مـــــن منظـــــور قـــــرون يتحـــــدث 

ورج بـوش ج "الرئيس املؤمن"يتحدث لنهاية التاريخ، وعندما  "إهلية"وخمططات 
حمـور "ابـل فـإن مـن الطبيعـي أن يكـون هنـاك يف املق "حمور الشر"عن الصراع مع 

  !  "اخلري

  

  "املسألة الدينية"عن 

وألن القضية من األمهية والعمق حبيث تتجاوز األبعـاد السياسـية املباشـرة 
ـــدكتور جـــورج فقـــد خصـــ ملســـألة ا" :قـــرم بكتـــاب مهـــم هـــوها املفكـــر املعـــروف ال

ل درجـات  "،والعشرينالدينية يف القرن احلادي  وقرم املفكر املوسـوعي الـذي 
ن "االقتصــاد والقـــانون كــان موضــوع رســـالته للــدكتوراه: أكادمييــة يف  تعـــدد األد

 عن جتربة سياسـية غنيـة أوصـلته ملنصـب وزيـر ماليـة لبنـان فضًال  "،وأنظمة احلكم
ويف كتابـــه يرســـم قـــرم مالمـــح املشـــهد العـــاملي فيؤكـــد أن  ).2000 – 1998(
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 ً ت الد العــامل يشــهد انبعــا وتعــرب الظــاهرة رن ينيــة مل يعرفهــا منــذ أكثــر مــن قــللهــو
لواحـد أو وإثنية وعرقية داخل البلـد اا بتوترات ساخنة ونزاعات طائفية عن نفسه

ت كــان أنتجــت الظــاهرة أيضــا ثقافــابــني بلــدان متجــاورة كمــا  ت خاصــة ونظــر
ــــراهن واملقبــــل بــــأبرزهــــا صــــراع  ديًال لصــــراع أيــــديولوجي ســــابق بــــني احلضــــارات ال

يتبـىن املوقـف األورويب ن معظـم املثقفـني العـرب ن قرم شـأالرأمسالية والشيوعية. وأل
ين واحـــد متثلـــه بـــد "اإلمث"حصـــر هـــذا فإنـــه يـــرفض  "،علمـــاين"افع عـــن عـــامل املـــد

  اإلسالمية!  احلركات األصولية

وبســبب احنيــازه الواضــح يــرى قــرم أن تصــاعد العنــف يف العــامل مــن نتــائج 
ت ا ن القـــرن العشـــرين  مـــلدينيـــة فعلـــى امتـــداد النصـــف األول انبعـــاث هـــذه اهلـــو

العلمانيـة تتقـدم الـديين وكانـت األفكـار رة العامل بعيدة جدا عن التأثري كانت صو 
حلقيقة مثـرية عريب يواجه االستعمار وينبه قرم الوطنية وكان العامل اللتزيح الثقافات 

ط  العربيــة مل حيمــل أي إشــارةنتبــاه قــبال هــي أن ميثــاق اجلامعــة مل تلفــت اال إىل ر
إىل الثـــورة الفرنســـية  "اإلرهـــاب"بعـــض املـــؤرخني يـــردون و ال يغفـــل أن ديـــين. وهـــ
ا فرنســا فهــي اجلــذر احلقيقــي اليعقــويب الــيت  "اإلرهــاب"ومرحلــة  لإلرهــاب شــهد

  احلديث. 

  

  املستقبالت البديلة

إلحياء الديين املتزامن عامليً  وخباصة  ،اا معرفيً ا ليس ترفً واالهتمام العاملي 
فقضية العالقة بني الدين والدولـة أعقـد قضـا لعريب واإلسالمي نسبة للعاملني ال
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عــن أن  السياســي منــذ رحيــل االســتعمار العســكري الغــريب املباشــر فضــًال اقــع الو 
يف أمـاكن عديـدة مـن ضية كـان سـببا يف سـفك دمـاء كثـرية الصراع حول هذه الق

 : مثـــلاحلـــاد غـــري منفصـــل عـــن قضـــا عـــن أن مـــأزق اهلويـــة فضـــًال  ،العـــريب العـــامل
واسـتيعاب اإلسـالميني يف العمليـة  ،العـريب الصـهيوينوالصـراع  ،العالقة مع الغرب

يتعامـل  –وهو جمرد منوذج ملنطق تفكري منتشر  –السياسية. فإذا كان كتاب قرم 
 ،الصـراعات الدوليـة واإلقليميـةا ملزيـد مـن وسـببً  "،اإمثًـ"ين بوصـفه مع اإلحياء الدي

أن اإلحيـاء اإلسـالمي يف  لنتيجـة شـديدة األمهيـة هـيفإنه يف الوقت نفسه يؤدي 
ا مـا افتقـر كثريً صحيح أنه   ،ثناء من اجتاه التاريخالعريب واإلسالمي ليس استالعامل 

إىل النضــج الكــايف واالســتعداد احلقيقــي للتعــايش مــع التيــارات السياســية األخــرى 
ا أو ا شــيطانيً أو نبًتــ اا عجائبًيــفإنــه يف النهايــة ال جيــوز أن يعامــل كمــا لــو كــان شــيئً 

إىل آخـــر األوصـــاف الـــيت متـــأل الكتابـــة العربيـــة عـــن الظـــاهرة،  ،صـــنيعة اســـتعمارية
تمــع مــن أن ل الــدين أكــرب وأقــدس وأكثــر أمهيــة ويظــ خيتــزل النقــاش لإلنســان وا

  اجلماعة أو تلك. حوله يف جتارب هذه 

فل القول إن دعوة البعض ألن تنضم األمة إىل املوقعني ع لى ومن 
منقسمون بني دفنها  غري حملها ألن من وقعوها أنفسهم هي يف  "وستفاليا"

  حتنيطها كتذكار حلقبة من التاريخ انتهت!وبني  "إكرام امليت دفنه"عتبار أن 
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رة!   )36( خلفية املشهد قد تكون أكثر إ
                     

العني واألذن والعقل وهو املشهد اللبناين الدموي استطاع السيطرة على 
تها آلتها العسكرية جدير بذلك، فقدر العربدة اإلسرائيلية والبصمات الدموية اليت ترك

اللبنانية: الناس واجلسور والطرق.. ..مل ترتك مكا ملفردة أخرى لنراها على اخلارطة 
ا، ويف جلسة جملس األمن للت  صويتفضال عن أن نتأملها وندقق فيها ويف دالال

هد بقدر ما رمستا خلفيته كلمتان مل تركزا على املشكانت هناك    1701على القرار 
 قيقة فإنقامتة ومحلتا نذر مستقبل صعب ينتظر املنطقة العربية، ويف احللوان 

نيني مفردات صورة الكلمتني تؤكدان أن الصواريخ والبوارج والنازحني والضحا املد
رة أكثراألفكار قد تثري مرعبة لكن بعض  مما تثريه  يف النفس من مشاعر اخلوف واإل

  مفردات املشهد اللبناين! 

  

  مالحظات األمني العام

الكلمة األوىل اليت جتاوزت واجهة املشهد اللبناين إىل اخللفية كانت كلمة  
كويف عنان أمني عام األمم املتحدة الذي أشار إىل دالالت املداوالت حول القرار 

ا املختلفة قبل الوصول للنص األخري الذي أقره جملس األمن، وهو الدويل يف مراحله
اعترب أن االستقطاب واالصطفاف على الساحة الدولية بسبب احلرب اإلسرائيلية 

                                                 
 .2006/ 8/ 15نشر يف: ) 36(



176 
 

املباين وحدها بل التصورات التصدعات مل تصب "مسبوق وعلى لبنان غري 
ن الشرق اويف الوقت نفسه تنبأ األم، "اواألفكار أيضً  للبقاء ألوسط مرشح ني العام 

ت ا بقاءه كذلك يعين مزيدا من ألمم املتحدة لسنوات قادمة، وأن على قمة أولو
  والتفجريات والقرارات.... اهلزات والسيناريوهات واملخططات 

وراءها فالساحة  والتعبريات املهذبة لرجل الدبلوماسية املخضرم وراءها ما
إذا ساد واستقر  ستقطاب وهو مناخ متوترواالتجه بوترية ملحوظة لالنقسام الدولية ت

مثل  على القضا الدولية وهو نتيجة للخالف يف املفاهيم، فمعانتكون له عواقبه 
إسرائيل يف الدفاع عن حق "و "ةوقف األعمال احلربي"و "،وقف إطالق النار"

وغريها من التعبريات اليت تتصف بقدر من الغموض وأحيا صعوبة التفرقة "، النفس
ت حقيقية تعرتض الهلا القراءات املختلفة مؤشر على بينها وقبو  توافق الدويل صعو

 و ما سيفتح الباب حلزمة جديدة منحتكم التحرك الدويل وهعلى املفاهيم اليت 
املفاهيم واملصطلحات لقاموس األمم املتحدة، وهي مفاهيم لن حتكم صياغتها يف 

ظل تفرد أمريكي القوى وستتم صياغتها يف ت عايري العدالة بل توازاملقام األول م
  األعظم. واضح بوضع القوة 

يار االحتاد  ا التصدع بقيت آيلة للسقوط منذ ا واملفاهيم اليت أصا
تمع الدويل يف  السوفيييت لتسقط مع أنقاض برجي مركز التجارة العاملي على رأس ا

ت ا ملتحدة األمريكية  احلادي عشر من سبتمرب الذي خرجت من بعده الوال
فغانستان ومل ينته املارقني وتواجه حمور الشر يف مسار بدأ  "تؤدب"كاإلعصار لكي 

تمع واألمني العام يتوقع بقاء محىت اآلن،  ت ا الدويل لسنوات نطقتنا على قمة أولو
وصوال إىل أفغانستان  –العريب تعبري مهذب عن حقيقة أن العامل  قادمة وهو
كستان  ا للقالقل من تنظيمات اإلرهاب الشرسة اليت ضربت قلب أصبح منتجً  –و
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ومدريد وغريها، وقد مليات الدموية يف نيويورك ولندن العامل الغريب يف سلسلة من الع
جاء الكشف عن إحباط حماولة لتدمري عشر طائرات بريطانية يف عرض األطلنطي يف 

ورسخ الصورة القامتة عن منطقة ا طريقها ألمريكا يف توقيت شديد احلساسية دوليً 
ملتشددين ال تصدر للعامل سوى النفط واالنتحاريني، ومن  حمتقنة غاضبة مليئة 

ا على مواطن غريب بسيط أن يفرق يف عصر الصورة بني إرهابيي القاعدة الصعب جدً 
لتايل فإن مقولة تتكرس  "الشرق األوسط املثري للمتاعب" :وجماهدي حزب هللا، و

  لتحديد من يضع بذرة املتاعب ومن يضرس حبصرمها! ج دون فرصة لتدري

  

  املفاجأة القطرية

كلمة وزير خارجية قطر محلت هي األخرى الكثري مما جيب الوقوف عنده 
طينية وأكثره أمهية وأخطره داللة كشفه عن مسعى عريب فعلي لنقل القضية الفلس

رخيي يف لألمم املتحدة وهو ملن ال  الصراع العريب الصهيوين وهو يعرف منعطف 
موقف متناغم متاما مع قول عمرو موسى أمني عام جامعة الدول العربية إن مسرية 

  التسوية ماتت. 

ت املتحدة األمريكية وخالل  وما جيعل هلذا اإلعالن أمهية استثنائية أن الوال
األمم  لسطينية إىلعقود كانت تطلب من الدول العربية صراحة عدم نقل القضية الف

دون إسرائيل وكل دولة عربية على حدة على التفاوض املباشر بني املتحدة مصرة 
ذا الشكاالتفاقات اليت وقعت بني العرب  مرجعية دولية وكل ا ل بعيدً وإسرائيل متت 

  وادي عربة).  –أوسلو  –ديفيد عن األمم املتحدة (كامب 

عية وجتعل موازين وهذا اإلطار كان يوفر إلسرائيل أن تتفاوض دون مرج
القوى املعيار الوحيد ملا ميكن أن حيصل عليه كل طرف، فضال عن أنه كان حيرم 
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ذا امللف الشائك  ت املتحدة األمريكية ومنافسيها من الضغط عليها  خصوم الوال
ت املتحدة األمريكية ووجوده يف األمم املتحدة   لنسبة للوال ذي األمهية االستثنائية 

والراعي الوحيد الذي  "الوسيط"ضات جديدة حمتملة يفقد أمريكا دور كراع ملفاو 
لغ إذا قلت إن الدور األهم الذي لعبه بعإلسرائيل، ا طاملا كان سندً  ض بل ال أ

ت املتحدة األمريكية ولعقود متصلة كان إبقاء املفاوضات حول  احللفاء للعرب للوال
تحدة. وإذا عد إىل ما قاله أمني عام القضية الفلسطينية بعيدا عن أروقة األمم امل

األمم املتحدة وقرأ التصريح القطري يف ضوئه أدركنا أن القضية الفلسطينية ستنتقل 
ا  للمنظمة الدولية يف ظل استقطاب دويل متنام وخالفات على املفاهيم وأفكار أصا

  التصدع أي أن سنوات صعبة تنتظر العرب وقضيتهم. 

من ميثاق األمم املتحدة الذي انفتح  "الباب السابع"نفسه فإن  يف الوقت         
ا على الغلق وما زال يطرح  مع احلرب على العراق أصبح على ما يبدو مستعصيً 

املزيد من  كمرجعية حلل املشكالت يف مسودات قرارات دولية وهو مؤشر على
مهددا بنشر قوات السودان ما زال وخباصة يف العامل العريب، فالتدخل الدويل مطروح 

الباب "قائمة ضحا شكلة دارفور ومرشح لالنتقال إىل دولية على أراضيه يف إطار م
القرار اللبناين ال يعين أن الرفض سيظل قادرا يف . والتعديل الذي أدخل على "لسابعا

جتاه اختاذ القرارات بناء على الباب السادس.    مرات قادمة على الدفع 

  

  ةمعاجلة جذور األزم

املثال األوضح حلالة االستقطاب والتصدع يف املفاهيم اخلالف الواسع ملفهوم 
معاجلة جذور األزمة اللبنانية اإلسرائيلية فالعرب ومعهم بعض األطراف األوروبية اليت  
كانت تعين بذلك التوصل إىل حل للقصية الفلسطينية يف ضوء املبادرة اليت تبناها 



179 
 

تنفيذ خارطة الطريق اليت قبلها العرب ومتت برعاية األمم  العامل العريب إطارا للحل أو
ت املتحدة األمريكية تعين به وقف أي ، املتحدة واالحتاد األورويب بينما كانت الوال

أعمال مسلحة ضد إسرائيل تنطلق من لبنان ونزع سالح حزب هللا و.. .. كما هو 
ألفكار حيمل  لصواريخ خماطر ال تقلواضح فإن القصف املتبادل   عن القصف 

  واحلرب قبل أن تصبح واقعة تبدأ فكرة! 
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  )37( البحث عن رومولوس العظيم

  

" مسرحية شهرية للكاتب السويسري املعروف فردريش رومولوس العظيم"
ريخ االمرباطوية الرومانية. وفيها يقف رومولوس  دورينمات ُتصوِّر الفصل األخري من 

يار وهو ال اية جيشه يقابل ذلك بعدم اكرتاث  يشاهد اال تيه خرب  يبايل، وعندما 
بل سخرية شديدة. ويرى كثري من النقاد أن املسرحية تعاجل فكرة من أفكار فلسفة 
التاريخ مفادها أن أي حاكم يكون ترتيبه األخري يف أية ساللة حاكمة ال يتحمل 

يار ترتاكم يت  لضرورة مسئولية زوال ملكها، فعوامل اال عرب زمن طويل حىت 
". بل إن دراسات على أسر حاكمة يف الشرق القشة اليت تقصم ظهر البعري"

والغرب تؤكد أن هذا احلاكم األخري يكون، يف أحيان كثرية، مصلًحا تعجز قدرته 
نه املسئول عن  ورغبته عن مواجهة تركة الرتاجع املرتاكمة، بينما يوصم يف التاريخ 

رد  يار    أنه حدث يف عهده. اال

طة  يت يف هذه القائمة كثريون قدميًا وحديثًا منهم أبو عبد هللا ملك غر و
آخر ملوك األندلس، والسلطان عبد احلميد آخر سالطني العثمانيني، وحديثًا 
تشوف آخر حكام االحتاد السوفييت. ويف مسرحيته يصور فريدريش  ميخائيل جور

ًعا حبتمية سقوطها غري راغب يف بذل أي جهد دورينمات آخر حكام روما مقتن
  لتاليف هذا املصري.

                                                 
  . 2006/ 9/ 6) نشر يف 37(
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  شجاعة جترع السم

ة كان على أحد احلكام فيها أن  وقد شهد القرن العشرون مواقف مشا
يغلب االعتبارات الواقعية على القناعات واملشاعر الوطنية، فمثًال كانت العالقات 

لدم، وكان االجتياح النازي لروسيا  األملانية الروسية دائًما، ولقرون متواصلة خمضبة 
  الذكرى األكثر دموية وإيالًما يف ذاكرة الروس. 

وقع املستشار األملاين السابق فيلي برانت اتفاقية مع  1972ويف عام 
تنص على تسوية أية خالفات بني البلدين دون اللجوء للقوة، وهي  االحتاد السوفييت

بري يف بناء جسور من الثقة بني الطرفني ظهرت نتائجها هلا دور ك االتفاقية اليت كان
األملاين هيلموت كول الذي متت وحدة أملانيا على يديه. وكانت  يف عهد املستشار

البلدين من الوعي حبيث أقدما على عقد االتفاقية متجاوزين  النخبة السياسية يف
" ولذا جاء قد املقدساحلاجلماهري على اجلانبني فكانت أسرية " املرياث القدمي، أما
ًا، خليانة والقوميون الروس عربوا  رد فعلها متشا موا فيلي برانت  فالقوميون األملان ا

ازي  –لبكاء  عن مشاعرهم والسياسة إذ تتأسس على املشاعر  –احلقيقي ال ا
ا، وأحيا أوهامها! ا وحمرما   ختلق مقدسا

تشوف الوحيد الذي امتلك ويف االحتاد السوفييت كان ميخائيل جو  ر
رخييتني متواليتني صادمتني:  شجاعة تقمص دور رومولوس العظيم عرب خطوتني 
ما بني الشرق والغرب املأزق  اجلالسنوست والربيسرتويكا، وجيسد اخلالف يف قراء

وكثري  –العميق الذي يواجهه العقل العريب. فبينما رأى فيها مفكرون غربيون كثريون 
ا كانت اعرتافًا شجاًعا حبقيقة مرة  –نوا متعاطفني مع التجربة الشيوعية منهم كا أ

تشوف متآمرا " " االحتاد السوفييت وقام بدور هدمرأى معظم الكتاب العرب جور
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لية. وهذه القراءة التآمرية صدى لفكرة أعمق وأخطر، هي أننا  مرسوم خلدمة اإلمرب
"، وهو يعرب املوت" و"النصرخمريون بني "ال ميكن أن نكون يف موقف وسط بل حنن 

  عنه بيت الشعر العريب الشهري:

س ال َتوسُّط بيننا وإنـَّ    ا أ

  لنا الصدر بني العاملني أو القرب        

  

  مصارحة شيوعي عريب

رخيية بكل املعايري كتبها شيوعي عريب   ،وتبلغ املفارقة قمتها عندما نقرأ شهادة 
األهرام مقاًال عن مشاهداته يف االحتاد السوفييت (شهري هو سعد كامل الذي نشر 

قضيت يف االحتاد السوفيييت شهًرا، وكنت شغوفًا هذه املرة ): "1989 /8 /8
ن أعرف ما جيري هناك من تغيريات ثورية كربى   ". أكثر من أي مرة أخرى 

أصابين الفزع فاستنجدت بصديقي الذي يعيش يف االحتاد ويكمل: "
ً كبريًاالسوفيييت منذ  .. كان هذا الصديق   زمن طويل، ويتقن اللغة الروسية اتقا

ت مذهلة عن التعفن  ت وروا كلما قابلين يف السنوات السابقة حيكي يل حكا
والبريوقراطية اليت أصابت وطن االشرتاكية األم، ويؤكد يل أنين أستطيع أن 

ام هذه الدولة أحصل على أي شيء غري موجود، وأن الفساد أصبح ينخر يف عظ
  ".ولكين مل أصدقه بل ساورين الشك يف مقاصده ،العظمى

ً قد تلقى مكاملة لكن صديقه حكى له قصة قصرية فقال: " حدث أن شا
هاتفية وكانت املتحدثة سيدة أخطأت الرقم، فاعتذرت، فحاول الشاب أن 

ا تستجيب ل ا مجيًال..، فإذا  دعابته، يداعبها على سبيل املزاح، فقد كان صو
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حاول الشاب أن يعرف رقم هاتفها  .وملا استمر احلديث وجدها ذكية لطيفة
ولكنها وعدته أن تتصل به من وقت آلخر، وطلبت منه أن ال جيهد نفسه يف 

فوين، يالوصول إىل رقم هاتفها أو معرفتها شخصًيا، بل يكفي االتصال التل
  ".نتظامودارت السنوات واملكاملات اهلاتفية الليلية جتري 

ا كل يوم، وكانت السيدة حتدثه عن الفن " وازداد تعلق الشاب 
والسياسة والفلسفة، توصيه بقراءة كتب معينة، وحينما أحل الشاب عليها لكي 

ا وأصابه الضرر ..  يقابلها، وعدته خريًا شرط أن ال يتحدث إليها وإال أصا
عد دخلت سيدة حتمل وهكذا كان بعد أن وصفت نفسها له، وبعد أن حان املو 

ا عجوز مشطاء مرتهلة .. فأخذ  .. وكم كانت احلقيقة قاسية نفس الصفات فإذا 
الشاب يتلفت، وخيادع نفسه املصدومة ويتخيل حىت أيقن أن فتاة شابة، مجيلة، 

  ".تلبس مالبس العجوز هي اليت حتدثه يف اهلاتف كي يصدق الوهم الذايت

ة الرمزية اليت تبني أن الشيوعيني العرب وبعد أن قص عليه صديقه هذه القص
قد راهنوا على العجوز التالفة اليت متثل هلم مصدر اإلهلام واحلكمة املاركسية بينما 

يراهن جزء منهم على نفسه، يعرف اجلميع بشاعتها وترهلها وفسادها.. يف الوقت 
الشابة  الشابة اليت ال حتمل سوى مالبس محراء فاقعة علَّها حتمل خالًصا، وهي

  اجلذابة اليت تلقي رواًجا على أرض اجلحيم الشيوعي.. 

لقد كنت أملح الشك يف عيونك عندما كنت مث ينهي قصته قائًال: "
أحدثك عن السلبيات واألخطاء اليت كانت تصل حلد اجلرائم، وملا كانت لغة 

.. فقد اخرتت هذه القصة الرمزيةياإليد ً ضي ". وميولوجيات واألفكار تلقي هجرا
احلرس سعد كامل يف اعرتافاته فيصف لقاءه مع صديق من احلزبيني السابقني "

كان متحفظًا يف لقائي هذه املرة سألته عن الربوسرتوكيا، فقال: : "" قائًال القدمي
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". مث .. ما دامت احلكومة كذلك .. كل الناس معها .. بروسرتويكا بروسرتويكا
  –بصفة خاصة املصريون و  –ء، أنتم أنتم الشيوعيون العرب سبب البالقال: "

حيث كنتم تؤيدون ستالني وبرجنيف وشجعتم  ،كنتم أشد ملكية من امللك نفسه
  "! على وقوعنا يف اخلطأ

ام على هذا النحو ينطوي على مبالغة لكنه ال خيلو  واملؤكد أن توجيه اال
ت حمدودة، ويف " جتعل البدائل حمددة سلًفا واخلياراالشعبويةمن داللة فالسياسات "

ظلها من الصعب جًدا أن جتد األمم اليت تعاين هذه املشكلة شخًصا يف شجاعة 
تشوف أو رومولوس العظيم!   فيلي برانت أو جور
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  )38( عامل جديد تصنعه الدميوغرافيا
  

  كيف يتغري العامل؟

سؤال شغل رجال السياسة واملؤرخني وأساتذة فلسفة التاريخ طويًال، وقبل 
مجيًعا صناع القرار. ومع ظهور الدولة القومية املركزية يف العصر احلديث، كانت هؤالء 

لسيطرة على عوامل التغري لضمان أقصى درجات التحكم املمكنة يف  مهتمة بشدة 
" من العوامل الرئيسة يف الدميوغرايفاملستقبل. ودائًما كان العامل السكاين "

أن فرتة التنافس االستعماري منحت املوارد سيناريوهات املستقبل االفرتاضية، رغم 
ا مبالغ فيها.   الطبيعية أمهية ومركزية سرعان ما تبني أ

ويعد القرن العشرون العصر الذهيب للمالتوسية هذه النظرية اليت حاول 
ثريًا يف مستقبل األمم، وهو التزايد السكاين، الذي   واضعها أن حيدد العامل األكثر 

  ري يف اجتاه مضاد ملعدل منو املوارد الطبيعية. كان حسب نظريته يس

  

  من الطبيعي إىل اإلنساين

وقد كانت املالتوسية حىت وقت قريب تبدو غري قابلة للنقاش، وساعد على 
اتساع نطاق من ينطلقون منها يف رؤيتهم السياسية واالقتصادية للمستقبل االنتشار 

                                                 
  .2006/ 9/  13) نشر يف 38(
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إلقبال على الزواج وتكوين األسر الكبري لقيم اللذة والفردية يف الغرب، وقلة ا
ت الرأمسالية الغربية، حىت ظن   واإلجناب، وترافق ذلك مع النجاح الكبري لالقتصاد
لضرورة السيطرة  كثريون أن االرتباط ارتباط سبيب وأن التقدم االقتصادي يستدعي 

دة السكان، وهكذا.   على معدل ز

لدميوغرافية تتقدم بني وقبل أن ينقضي القرن العشرون كانت األوضاع ا
ت العامل األكثر تقدًما، مرتافقة مع حتذيرات من وصول دول أوروبية بسبب منط  أولو
ا، حبيث  احلياة الغريب والعزوف عن الزواج واإلجناب إىل حالة العجز عن جتديد وفيا

  أصبحت تتناقص.

الثبات وظهرت مفاهيم جديدة وسياسات جديدة فحل مصطلح مثل "
حمل صيحات التخويف من االنفجار السكاين وأصبح اإلجناب مرغوً  "السكاين

  فيه، بل رصدت ألجله مكافآت سخية يف امليزانيات الرمسية. 

ً بل إن العامل الذي بدا بعد قليل من احلرب العاملية الثانية " " أصبح يف شا
ن يصبح " تمعات  "، وأصبحت نسبة املسنني يفمسًنااية القرن العشرين مهدًدا  ا

األكثر تقدًما مشكلة معقدة. ففضًال عن التأثريات االجتماعية والتكلفة العالية 
للرعاية الصحية أخذت املشكلة منحى جديًدا، عندما اختل التوازن بني عدد املسنني 

  وعدد العاملني. 

حيث حيتاج االستمرار يف دفع معاشات التقاعد يف بلد مثل فرنسا وجود 
يعمالن، واحلال قريب من ذلك يف أملانيا. وقد تبلور التأثري اخلطري هلذا أكثر من اثنني 

ا فرنسا عام  بسبب قانون جديد  2003اخللل يف املظاهرات الصاخبة اليت شهد
يقلص امتيازات العاملني، ليمكن الدولة من االستمرار يف دفع معاشات املتقاعدين. 
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لفشل االنتخايب الذي مين به املستشار ويف أملانيا سامهت املشكلة بنصيب وافر يف ا
  جريهارد شرودر يف أملانيا.

  

  دميوغرفيا تغري اجلغرافيا

ومع انتشار منط احلياة الغريب يف أقصى الشرق بدأت جمتمعات غري غربية 
ن هناك انشغال كبري بظاهرة جديدة حيث قرى تشيخ  تعاين األزمة نفسها، ففي اليا

نزعاج عن سكان قرية "الوجود. ويتحدث ال وختتفي من نيون حالًيا  " أوغامايا
ا  املسنون الذين قرروا الرحيل، وبيع القرية لشركة ت، بسبب تقلص عدد سكا نفا

م احلالية، فاتفقوا على  م لن يتمكنوا من االستمرار يف حيا إىل مثانية مسنني رأوا أ
ت!   حل راديكايل هو بيع كل القرية لتصبح مدفًنا للنفا

ين اليت يضطر فيها مواطنون ا حلادثة هي األوىل من نوعها يف التاريخ اليا
إلخالء قريتهم طوًعا، وقد قرع هذا احلادث جرس إنذار هلذه املشكلة اليت تواجهها 
ا أكثر بلد يف العامل يضم نسبة عالية من السكان املسنني.  ن، وتتمثل يف كو اليا

رخيها.  وبدأت تشهد اخنفاًضا يف عدد السكان   العام املاضي، ألول مرة يف 

ين  خالًيا من السكان، وهناك  –وبشكل متزايد  –وأصبح الريف اليا
ن هناك كثري من  خماوف من أن الكثري من القرى مثل أوغاما ستختفي قريًبا. ويف اليا

وهو وصف  "قرى بلغت حدودهاالتجمعات السكانية اليت يسميها األكادمييون "
ليت يبلغ عدد املسنني فيها أكثر من نصف تعداد السكان. ومن بني للتجمعات ا

% ال تتجاوز البيوت املأهولة 40قرية يف املقاطعة اليت تضم قرية أوغاما هناك  140
  عائالت وغالبية الناس فيها من كبار السن. 10فيها 
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أما يف قلعة الشيوعية، فإن املشكلة أكرب حيث طبق الصينيون منذ ثالثني 
جناب طفل واحد للسيطرة على النمو عامً  ا سياسة صارمة ال تسمح لألسرة إال 

ألثر على املدى البعيد. وكانت املعادلة املالتوسية  السكاين الكبري، غري عابئني 
البسيطة تقوم على: إجناب أقل، ومنو اقتصادي أكرب، فاختل التوازن اجليلي يف 

تمع.    ا

ية للعلوم االجتماعية صيحة حتذير مدوية وحديثا أطلقت األكادميية الصين
ثريات هذا االختالل، ففي " " نبؤة الكتاب األخضر للسكان واأليدي العاملةمن 

علمية تشري إىل أن الصني بعد مخسني عاًما سيكون فيها مائة مليون من املسنني، 
وحسب  ويف الوقت نفسه ستعاين الصني شحة يف األيدي العاملة الشابة.

تمع الصيين دخل عام اإلحصاءا مرحلة  2000ت الواردة يف الكتاب فإن ا
عاًما، وقد  65% ممن جتاوزت أعمارهم 6الشيخوخة بنسبة مسنني وصلت إىل 

. 2020مليون مسن عام  400يصل عددهم حسب أكثر االحتماالت تشاؤما 
على عندما تبدأ قوة القادرين  2016وتتوقع األكادميية أن تبدأ األزمة من العام 

العمل يف التناقص العددي، وما يضاعف القلق أن األيدي العاملة الرخيصة كانت 
  أهم عوامل الطفرة االقتصادية الصينية.

  

ت الكونية لتواز   العبث 

لقد كانت اخلطيئة اليت انطوت عليها السياسات السكانية احلديثة وأمناط 
لتقدم الصناعي، العب ت الكونية اليت التغري االجتماعي اليت ارتبطت  لتواز ث 

أودعها هللا يف الكون. ولألسف الشديد، فإن النزوع املادي يف الفكر الغريب جعل 
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االهتمام مبا هو مادي يفوق االهتمام مبا هو إنساين، فكان هناك دائًما اهتمام مبدى 
  وفرة املوارد الطبيعية على حساب املوارد البشرية.

لتوا زن البيئي على حساب التوازن السكاين وهو ما يعكسه االهتمام 
ا. وكما أن " ألرقام دون دالال نية القوميةواالكتفاء  " كانت وقود الصراع األ

لنصيب األكرب من كعكة املوارد  االستعماري بني القوى األوروبية الكربى لالستئثار 
نية الفرديةالطبيعية فإن " عل كل جيل " كانت وقود النهم االستهالكي الذي جاأل

كرب قدر ممكن من املتع، كما لو كان هو " " يف اجليل األخرييفكر يف االستئثار 
  البشرية.

فكان العزوف عن اإلجناب هرً من تبعاته االجتماعية، واالقتصادية مث 
ملسئولية،  العزوف عن الزواج نفسه، وإطالق العنان للمتعة بعيًدا عن أي إحساس 

ثقافية واختيار اجتماعي إىل مأزق اقتصادي. بل إن الرئيس وهو ما حتول من مشكلة 
دد األمن القومي!   الروسي بوتني يرى أن املشكلة الدميوغرافية يف روسيا 

ت املتحدة األمريكية، فإن اهلجرة جتدد  ويف جمتمعات قامت على التعددية كالوال
ء خمتلفون ستمرار، أما يف شرق آسيا حيث الغر تمع  مرفوضون بقوة فإن  شباب ا

  املشكلة أكثر عمًقا وحدَّة.
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  )39( السياسة األكثر إيالًما لكن االقتصاد املرض األخبث

                     

ألحداث  –بقي غري مربر  وإن –ا قد يكون مفهومً  أن ينشغل العامة 
ساخنة ومثرية بينما  "التيك أواي"الساخنة اليت يعلبها اإلعالم العريب وينقلها مبنطق 

يقتصر اهتمامنا على حمنة التخلف االقتصادي املزمنة على تعليقات متحسرة تتلو 
ظهور تقرير تنموي دويل تفجعنا حقيقته، ذاهلني بقية العام عما ينمو حتت السطح 

سة من خماطر هي أشد فتكً  ت أكثرية لبنان وأقليتها ومشاحنات الر ا من جتاذ
لفعل ساخنة لكن الفلسطينية وحكوم تها املنتخبة و.. ..غريها من امللفات اليت هي 

ا  ملرض  –وحدها  –االنشغال  على  "ااألكثر إيالمً "هو نوع من االهتمام 
  ! "األخبث"حساب املرض 

لقد جتاوز العامل العريب مرحلة اإلنكار والتجاهل لألزمة االقتصادية فهناك 
ن خيارات جربت  لعقود مل تؤت مثارها وأن تغيريا كبريا مل يعد منه اآلن إقرار أوسع 

مفر لكنه ما زال مؤملا بدرجة جتعل الشروع فيه مؤجال لفرتة طويلة فاالنتقال من املبدأ 
للتطبيق إحدى نقاط ضعف احلكومات العربية فالقوانني واألنظمة والقرارات اإلجرائية 

 عاقة عندما تصل ملرحلة التطبيق، والتشريعات، تواجه كلها املقاومة والتأجيل وحىت اإل
فغالبا يتم تنفيذ القرارات اليت تتضمن أهدافا بعيدة املدى على حنو روتيين وبطيء 
وخال من احليوية بل يرتافق تنفيذها أحيا مع نية إبطال مفعوهلا. وانظر إىل عمليات 

                                                 
 .2006/ 12/ 24نشر يف: ) 39(
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إعادة هيكلة  لفعل قبول "قررت"اخلصخصة املتعثرة يف عدد من البلدان العربية اليت 
ن حلف وارسو ا ماقتصادها بينما متت خصخصة اقتصادات دول كانت لعقود جزءً 

  يف ثالثة أعوام فقط!

لنمووتواجه األفكار وال االقتصادي والتغيري  سياسات املبتكرة املتعلقة 
لغة رد الفعل " :وقد تناول ألربت هريمشان مؤلف ،االجتماعي ردود فعل حمافظة

املواقف واملناورات اجلدلية الرئيسة اليت من "لظاهرة فركز على هذه ا "البالغية
املرجح أن يلجأ إليها أولئك الذين يصممون على معارضة السياسات والتيارات 

، والنخب العربية هي فعال جزء من املشكلة "الفكرية اإلصالحية، وعلى إفشاهلا
  ئقة يف هذا السياق. ا من احلل رغم أن دورهم ذو أمهية فابدال من أن تكون جزءً 

ووسط صخب اجلدل عن التوافقات وحكومات الوحدة الوطنية والنزول 
للشارع واالجتاه حنو اخلارج والنظر بعيدا عن مكامن الضعف احلقيقية يف الواقع العريب 

حلماس نفسه الذي  "روشتة"مل يفكر املثقفون العرب جبدية يف كتابة  للنهضة 
ة بل مل تبق طاقة فكرية وال نفسية لدفع مشروع عريب املواجه "وصفات"يدجبون به 

ملن يريد وميكن  للبناء طويل األمد رغم أن جتارب شرق آسيا النهضوية متنح أسرارها
اختصارها يف عالجني: التعليم والدميقراطية، فالتعليم استثمار جتىن نتائجه على املدى 

وإذا كنت . ، ازرع بذرةإذا كنت ختطط لسنة"البعيد وكما يقول املثل السائر: 
"، ختطط لعشر سنني، ازرع شجرة وإذا كنت ختطط ملئة سنة فعلم الشعب

ء بال حدود، وال يكمن هدف التعليم العام يف خلق  والدميقراطية بال تعليم هي ر
ت  خنبة المعة، بل يف إنتاج مستوى عال من الكفاية. وعندما يكون سلم األولو

وتلجأ "، القدرة"ال عن  »اإلرادة"ا عن ولوجية تصبح تعبريً ي فإن الشعارات األيدخمتًال 
األمم عادة لسد هذه الثغرة بني اإلرادة والقدرة إىل بناء عامل من التصورات اخلاصة 
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لتدريج دور النخبة  والتفسريات اليت توفر حالة من السكينة املوهومة وبعدها يتضخم 
الطمئنان وهو ما توفره يف القائدة ومعها القائد الكاريزما يف احلفاظ ع لى اإلحساس 

تمعات املتقدمة معدالت اإلجناز العالية ودرجة رقي كفاءة الدولة يف احلفاظ على  ا
حية أخرى عدالة توزيع عوائده.  حية ومن    استمرار اإلجناز من 

يكون احلكام  ويف غياب التعليم اجليد والتداول السلمي الشفاف للسلطة
يئني إلسباغ القداسة على امليول  اجلماعية دون إخضاعها للتمحيص واحملكومون مه

إنسانية ال تتغري، ومن هذا  "فطرة"وتتحول إىل موقف مبدئي ال جتوز مناقشته و
بشع األوصاف واعتبارها مؤامرة غربية  الباب دخلت فكرة كراهية الرأمسالية ووصفها 

  إلفقار الشعوب. 

ندو دي و  "،لغز رأس املال" :ويف كتابه هو عمل رائد وإجناز فكري هلري
أسباب جناح الرأمسالية يف الغرب وفشلها يف كل مكان "وعنوانه الفرعي:  ،سوتو
. ويف كتابه يقرر دي سوتو أن حلظة االنتصار الكربى للرأمسالية هي حلظة "آخر

ا يار جدار برلني أثبت أن الرأمسالية تؤمن يف حد ذا مل إطار ع مواجهتها أزمة فا
قابل لالستمرار لتطوير اقتصاد حديث وإدارته، بينما يف البلدان النامية ينظر إليها 

ا تؤمن الرفاهية ألقلية ذات   البشري. امتيازات وسط حبر هائل من البؤس على أ

ويتحدى دي سوتو هذه االنتقادات بقوله إن مدن العامل الثالث والبلدان 
صحاب املشاريع  ا حىت األشد فقرً الشيوعية سابقا تعج  ا بينهم تقتصد وإن سكا

مرة  55ففي مصر وحدها تفوق ممتلكات الفقراء مبعدل  وتشرتي املمتلكات، املال
قيمة االستثمارات األجنبية مبا فيها متويل قناة السويس وسد أسوان. وحبسب 

ا الفقراء يف بلدا ت دي سوتو فإن القيمة اإلمجالية للعقارات اليت حيتفظ  ن حسا
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ت دوالر. أما احلقيقة  9، 3العامل الثالث والدول الشيوعية سابقا ال تقل عن  تريليو
ندو فهي أن ممتلكات الفقراء اهلائلة هذه تظل    ! "ا ميتً رأمساًال "احملزنة حبسب هري

املال ينتج  وترتبط هذه احلقائق بوجهة نظر سائدة، لكن خاطئة، هي أن
م أنظمة "تج رأس املال هم األشخاص الذين رأس املال، والواقع هو أن من ين ساعد

ملكيتهم على التعاون وعلى التفكري يف كيفية توجيه املمتلكات اليت مجعوها حنو 
ا رؤوس األموال يف الغرب خالل "مزيد من اإلنتاجية دة البارزة اليت شهد . وأن الز

جتة من أنظمة امللكية اليت مت إصالحها حبيث تتيح فرصا  العقدين املاضيني هي 
م هذه يف إدرار أموال غري  جديدة ألصحاب املشاريع الصغار ليستخدموا ممتلكا

  تضخمية ميكنهم بواسطتها متويل مزيد من اإلنتاج والثروات للدولة. 

ال " :إننا كما يقول اخلبري االقتصادي الباكستاين املعروف جنم الثاقب خان
قدم االقتصادي اليت اختربها الزمن وال أن ميكننا أن ننتهك بال عقاب قوانني الت

تمعات  نشيح بنظر عن الدروس الواضحة اليت ميكن استخالصها من قدر ا
ننا قد منحنا مناعة خاصة ضد  اجلامدة وغري الفاعلة وال كذلك أن نتوهم 
عواقب مقاومتنا الراسخة للتغيري. جيب أن نتخلى عن سيكولوجيا تلبس حال 

حث عن األدوية البسيطة اليت تشفي كل األمراض وأن ننتبه إىل الضحية وعن الب
سيس رأس مال إنساين واجتماعي ومؤسسي  ضرورة تغيري املواقف السائدة و

  ."يقاع سريع

وأول القواعد اليت ال ميكن انتهاكها بال عقاب أن التقدم بصرية بقدر ما           
ياسي وثقايف بقدر ما هو إحصاءات هو إرادة وصرب بقدر ما هو محاس ومناخ عام س

عن املوارد، وأن االقتصاد قد أصبح األساس الراسخ حلماية الكرامة والسيادة واهلوية 
  وأن السياسة هي حصاد ما نغرسه يف عامل االقتصاد. 
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  )40( إعادة بناء ما دمره االستبداد

  

، فاألرقام أصبح صدور التقارير التنموية الدولية مناسبة إلحراج العامل العريب
ت والشفافية تشري إىل تراجع عام  مع  –يف جماالت االقتصاد والتعليم ومؤشرات احلر

وكأن العامل العريب يغرق بشكل بطئ ويتجه إىل مصري مظلم،  –استثناءات حمدودة 
فكار  امات ومساعي التغيري مكبلة  لشكوك واال بينما دعوات اإلصالح حماصرة 

"، ويعترب التخلي عنها خروًجا عن الوطنية مقدسةأن جيعلها " وخيارات، يريد البعض
ا ال تعدو أن تكون " " جتوز املفاضلة بينها، وبني خياراتوختلًيا عن اهلوية، رغم أ

  غريها وجيوز العدول عنها بناء على تقييم منصف ملا أسفرت عنه.

لتكلس والعجز أن يغيب معيار الكفاءة يف تق ييم فأول ما يصيب األمم 
ت والوسائل. ومن مل يتعلم من دروس  البدائل وأن يزول اخليط الفاصل بني الغا
التاريخ فإمنا يفرط يف أميز ما فضل هللا به اإلنسان على غريه من الكائنات وهو أنه  

ريخكائن " لتايل قادر على التعلم من خربات السابقني وجتارب املعاصرين، ذو  " و
  لسري ضد التاريخ فلينظر إىل العامل العريب!ومن أراد أن يرى عاقبة ا

  

  مرض االستثناء

                                                 
  . 2006/ 9/ 24) نشر يف 40(
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م  ومن احلقائق الثابتة يف االجتماع اإلنساين أن البشر على اختالف ألوا
م بني مشرتكات هي الفطرة ولكن الصعود الكبري للفكر القومي يف  وأعراقهم وأد

الختال ف عن اآلخر حقبة التحرر الوطين جتاوز دوره يف تعزيز اإلحساس 
" ليصبح شرنقة تفصلنا عن العامل. وهو ما يعرب عنه املفكر الليربايل املصري املستعمر"

نيةاملرموق الدكتور حازم الببالوي متهكًما بشعار "   ". إحنا حاجة 

وقد حتول هذا الشعار من تعبري عن التمايز واملكانة العالية إىل حقيقة خميفة 
ء فيه أن البطالة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف تقرير تنموي صدر حديثا جا

لتميز أن ننجز إجنازًا  األعلى يف العامل، أي أننا بدل أن تكون نتيجة إحساسنا 
 "!استثناًء يف الفشلاقتصادً متميزًا صر "

" وتقول 2007تقرير البنك الدويل عن التنمية يف العامل التقرير هو "
شهد أعلى معدالت البطالة يف العامل حيث تزيد معدالت إحصاءاته إن هذه املنطقة ت

% ومحل التقرير النظام الدراسي يف املنطقة جزًءا من املسؤولية  25البطالة على 
رة للرعب هو من مثار التسويف  حيث إنه ال يرتبط بسوق العمل، والرقم األكثر إ

إليها حل املشكلة الذي ما زال العريب يتخبط يف ظلماته ففرص العمل اليت حيتاج 
وذلك حىت تستطيع  2020مليون فرصة عمل جديدة حبلول عام  100ستصل إىل 

  تثبيت حالة العمالة لديها. 

التقرير يعين أن العامل العريب مل يستطع حىت اآلن التكيف مع حقيقة أن 
االقتصاد االشرتاكي أو املختلط مل يعد الوسيلة األنسب للتنمية وهي حقيقة 

ت السوق استوعبتها  نظمة شيوعية وحتولت إىل اقتصاد الدول اليت حتكم مباشرة 
خالل سنوات حمدودة دون أن تتعامل مع النظام االقتصادي بوصفه شيًئا مقدًسا أو 
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أن اخليار اجلديد أكثر   –حىت اآلن على األقل  –خيارًا وطنًيا وقد أثبتت التجربة 
  كفاءة.

  

  دروس إعادة البناء

يار منظومات  ويف احلقيقة فإن دروس إعادة البناء بعد احلروب أو بعد ا
فاشلة كثرية وبعضها صادم، فدول املعسكر الشيوعي السابق حققت جناحات 
يار االحتاد السوفييت، وبعضها حنج يف حتقيق املعايري االقتصادية  اقتصادية مهمة بعد ا

  لالنضمام لالحتاد األورويب رغم صرامتها. 

نية يف إعادة البناء فإذا عد إىل ال وراء قليًال وجد أن حقائق التجربة اليا
بعد اهلزمية النكراء يف احلرب العاملية الثانية حافلة بدروس أعمق وملن أراد أال خيدع 

  نفسه هي دليل إدانة واضح ملنطق تفكري صانع القرار العريب والنخبة املثقفة معا. 

نية إىل رماد أما حتولت أكثر من مئ 1945ففي مطلع العام  ة مدينة 
مارس) عدًدا من أحيائها بعد ألقيت  9العاصمة طوكيو فخسرت يف ليلة واحدة (

قنبلة حارقة، ويف الليلة التالية حدث ما يشبه ذلك يف مدينة أخرى مث  700عليها 
طن من القنابل، وحىت مايو من العام  8500عاد القصف ليرتكز على طوكيو بـ 

نيون بناء كل ما  نفسه كان لسان النار ميتد إىل املواين واملدن الساحلية، وقد أعاد اليا
  دمرته احلرب يف ثالثة أعوام!

اية احلرب العاملية الثانية؟ ن يف    فهل حنن يف حالة أسوأ من حالة اليا

نيون بدًءا من العام  أن حيققوا أعلى معدل تنمية  1950لقد استطاع اليا
أما بقية قصة  1965% وهو ما استمر حىت عام 9% و12 يف العامل ترواح بني
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نيون ذلك يف وجود احتالل أمريكي  نية فمعروفة. وقد حقق اليا املعجزة اليا
ا مذلة.    عسكري مباشر ومعاهدة استسالم ما زالت توصف 

فلماذا مل حتقق خنب التحرر الوطين العربية شيًئا من ذلك رغم زوال 
ثريًا ملموًسا يف مسرية التنمية العربية االحتالل؟ ورغم أن  الصراع العريب الصهيوين أثر 

إال أن هذا التأثري مقصور على الدول اليت خاضت صراًعا مسلًحا مع الكيان 
  الصهيوين، لكن واقع الفشل ال يرتبط بذلك. 

  

  آالم إعادة البناء

ادة إعمار ما والدرس الذي تنطوي عليه هذه التجربة التارخيية وأمثاهلا أن إع
دمرته احلرب أيسر كثريًا من إعادة بناء ما دمره االستبداد. فالعامل العريب مثقل ومقيد 
مبنطق التفكري السائد أكثر مما هو حماصر مبخططات ومؤامرات األعداء، وهو ال 
تنقصه الفرصة، وال املوارد، ولكن تنقصه اإلرادة. فالتغيري حيتاج إىل شجاعة ألنه مؤمل، 

لنسبة للنخبة أكثر من جمرد وخباص ة إذا كان ما جيب التخلي عنه من خيارات ميثل 
  شكل للتنظيم السياسي أو املذهب االقتصادي.

وحالة التأرحج اليت متتد يف بعض الدول العربية ألكثر من ربع قرن تعبري عن 
نية هذا اخلوف من آالم إعادة البناء، ومن أوضح مسات هذا التأرجح أن املشاعر الوط

والقومية تشكل املعيار الوحيد لتقييم البدائل املتاحة وهو ما يساعد صانع القرار على 
  تفادي قرار اإلصالح والتغيري بسهولة، ألنه يكون عندئذ مستجيًبا ملشاعر وطنية.

وإذا كان نصف قرن من احلكم الوطين الذي أعقب االحتالل العسكري 
الثقيلة من املشكالت االقتصادية واالجتماعية،  الغريب املباشر قد أدى إىل هذه الرتكة
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واملقارنة مع جتارب اآلخرين دليل دامغ على أن الكفاءة غائبة متاًما عن اخليار الذي 
يار االحتاد السوفييت والرتدي املتواصل يف أحوال روسيا  احنز إليه. ولقد أثبتت جتربة ا

ً عن الشمولية السياسية قياًسا بدول شرق أورو اليت قررت أن تتحول جذر 
لفشل فضيلةواالقتصادية مًعا أن " "، وأن الرتاجع عن اخليارات الفاشلة االعرتاف 

ينطوي على شجاعة أكرب بكثري من التعلق العاطفي برتاث االشرتاكية والثورية دون 
  نظر إىل حصادمها املر اقتصادً وسياسًيا.

الوسائل وال خيتصر مأساتنا فهل من اجتهاد جديد ال يضفي قداسة على  
نيةبشعار "   "؟!إحنا حاجة 



199 
 

    



200 
 

  

  

  )41( حكومة الوحدة الوطنية بني بريوت ورام هللا
             

السياسية  روشتة عالج لألزمة "حكومة الوحدة الوطنية"فجأة أصبحت 
احملتدمة يف بريوت ورام هللا بسيناريوهني خمتلفني وهدفني متباينني وإن كانت العربة 

ت املتحدة، وهي يف وا حدة، فحكومة الوحدة الوطنية يف بريوت مطلب خصوم الوال
ويل لاللتفاف على  رام هللا مطلب حلفائها، وهي يف احلالتني حماولة ال حتتاج إىل 

ت.    نتائج صندوق االنتخا

وكال املشهدين عربته أوال أن ازدواج املعايري مرض شائع يف الشرق والغرب 
ت مل حتقق مطالب كل أطراف اللعبة على السواء، و  عربته الثانية أن صناديق االنتخا

السياسية. وأن نتائج الدميقراطية مل تزل عسرية اهلضم وإن اختلفت األسباب يف 
ا يراد فرضها على الناخب، التجربتني، وأخريا ففي احلالتني فإن أجندات معدة سلفً 

ة املميزة للوجبة األوىل من الدميقراطية قلنا إن هذه هي النكه وال جنانب الصواب إذا 
  العربية! 

   

  حكومات بال تفويض

                                                 
 .2006/ 9/ 29نشر يف: ) 41(
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التجاذب يف بريوت انعكاس خلالف عميق تتبلور مالحمه بوترية متسارعة بني 
وهو ما عرب آية هللا دمحم حسني " ساحة صراع"ومن يرونه  "دولة"من يرون لبنان 

وذلك من خالل أن لبنان . صنع لبنان الوطن ليكون الساحة"فضل هللا بقوله: 
م حتليالت عن  ميثل البلد الذي خيضع لنظام طائفي. وهلذا فإننا نقرأ هذه األ
الدور املسيحي أو السين أو الشيعي. إذا كان لبنان وطنا ملواطنيه فال معىن 

ت غري متحدة وليس وطنا موحدا لبنيه " للعنصر الطائفي. إن لبنان ميثل وال
  ). 2006 – 9 – 25ط اللندنية (حوار يف الشرق األوس

ويف غياب االتفاق حىت على طبيعة الكيان اللبناين فإن من املنطقي أن 
ت عاجزة عن إفراز حكومة تعرب عن اللبنانيني فهي متلك  تكون نتيجة أية انتخا

ولكي متلك تفويضا فينبغي أن تستند إىل عقد  "اتفويضً "وال متلك  "األغلبية"
يف الوطنية  "احملرمات"و "املمكنات"و "الواجبات"ح حيدد اجتماعي واضح املالم

  اللبنانية. 

وهو ما تؤكد تداعيات ما بعد احلرب السادسة أنه حمل خالف عميق. وقد 
سئل الفيلسوف الربيطاين الشهري برتراند راسل ذات مرة عن مشروعية أن يقرر برملان 

ال جيوز ألنه بذلك يتنكر "ل: بريطاين منتخب أن حيول بريطانيا إىل دولة شيوعية فقا
ا . ومن الناحية السياسية فإن حكومة فؤاد السنيورة تواجه ظرفً "ألساس وجوده

ا من الصالبة واحلكمة يف ا كبريً ا شديد الصعوبة وتبدي قدرً ا ودوليً ا وإقليميً داخليً 
مواجهة عواصف كان ميكن أن حتمل إىل لبنان نريان فتنة ال تبقي وال تذر ومن 

  ف الشديد رمجها بكل هذه احلجارة بسبب اخلالف معها. اإلجحا

ملنطق الدميقراطي متثل أغلبية الشعب اللبناين  وهي من الناحية الدستورية و
لكنها يف مواجهة استحقاقات ال تدخل ضمن عمل احلكومة لكون القضا حمل 
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 اإلمجاع، اخلالف بني األغلبية واألقلية ليست مما حتكمه املواءمة بل ما حيتاج إىل
ا تفامهات  ا حمل إمجاع وإما أ واملشكلة هي يف تصور كل فريق أن قناعاته إما أ
ت  ضمنية غري مكتوبة. لكن يف املقابل فإن إدخال سالح حزب هللا ضمن تواز

  ا متغري جديد. القوى الداخلية صراحة أو ضمنً 

ت األمن القومي اللبن افهذا السالح كان دائما جزءً  اين يف مواجهة من تواز
الكيان الصهيوين، فإذا أصبح تسليمه مرهو بزوال التهديد اخلارجي فإن هذا يكون 

لسالح يف مكان مليء  "بنية الدولة" أما ربطه بتغري أمرا مقبوًال  فهو استقواء 
  أللغام السياسية القابلة لالنفجار يف أية حلظة. 

  

  دميقراطية األجندات اجلاهزة

مة وحدة وطنية ميكن فهمه سياسيا لكن ليس من السهل واملطالبة حبكو 
لتايل  قبوله إجرائيا وخباصة أن أطراف التحالف املكون للحكومة ميلك أغلبية مرحية و

ليس مضطرا لقبول املطالبة وهو يعرف أن نتائجها ستكون تعقيد الوضع الداخلي 
عداد كبرية لتباشر مهامً  ا هي أول ما تستهدف اللبناين، بعد أن دخلت قوات دولية 

لتايل فإن حكومة الوحدة الوطنية سيكون  وقفه دعوة حكومة الوحدة الوطنية، و
ا صناديق  هدفها تنفيذ أجندة سياسية مغايرة متاما لألجندة السياسية اليت جاءت 

ت، فاملشكلة يف أصلها هي يف وجود أجندة معدة سلفً    ا. االنتخا

ان هي أجندة مواجهة ورفض ملنطق الشرعية ا يف لبنواألجندة املعدة سلفً 
لفعل غري منصفة، لكن األجندة املعدة سلفا يف رام هللا هي أجندة  الدولية اليت هي 

لكيان الصهيوين وتلبية  ا "املطالب الدولية"االعرتاف  ، فاحلكومة اليت أتت 
ت يف فلسطني تتعرض لضغوط قاسية داخليً  ا لوأدها دوليً ا و ا وإقليميً صناديق االنتخا
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قبل أن متنح أية فرصة الختبار سلوكها السياسي، واملوقف منها يف احلقيقة موقف 
ا تتبىن أجندة سياسية مناقضة ألجندة القوى الدولية الكربى وحلفائها  مسبق أل
العرب. ورمبا هلذا السبب أصبحت فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية 

ييد ودعم علين من حك البيت و االحتاد األورويبومات عربية ومن موضوع 
ا يفرتض أن تكون شأ داخليا فلسطينيا!  ،األبيض   رغم أ

ا على إرادة واألطراف اليت تؤيد حكومة وحدة وطنية لبنانية وال تراها التفافً 
األطراف اليت مل تتوقف عن اإلحلاح على  –ا تقريبً  –الناخب اللبناين هي نفسها 

ت امل جراءات احلصار رفض الوال ت الفلسطينية  تحدة نتائج صندوق االنتخا
ا مث بتأييدها العلين حلكومة  الدبلوماسي وغري الدبلوماسي حلكومة محاس منذ انتخا
وحدة وطنية فلسطينية، معتربة هذه املواقف أدلة دامغة على زيف االدعاءات 

ت. ويف احلالة اللبنانية هناك قيد يراد فرضه على  األمريكية بقبول نتائج االنتخا
ن تتصرف حتت سقف حمدد سلفا جيعل لبنان ساحة مواجهة، ويف احلالة  احلكومة 
الفلسطينية فإن القيد هو أن تليب احلكومة مطالب دولية يف مقدمتها االعرتاف 
لكيان الصهيوين، لكن املفارقة أن احلالتني تؤكدان أن الدميقراطية العربية غري مرغوب 

ت املتحدة ال من حلفائها وال من خصومها، وأن هناك يف بريوت فيها ال  من الوال
جمً  وإن  "على مقاسه"ا، ومطلوب حكومة ا سلفً ا سياسيا معدً ورام هللا وغريمها بر

  اختلفت التربيرات والديباجات. 

جيب االنصياع هلا وطنية   "مطالب"وعندما توضع السياسة حتت سقف 
وشكل إجرائي ال غري وهذا  "تكئة"ميقراطية تصبح جمرد كانت أو دولية، فإن الد

العجز عن هضم وجبة الدميقراطية العربية األوىل له دالالته املهمة، وخباصة على 



204 
 

صعيد استشراف مستقبل التحول الدميقراطي وقدرة القوى السياسية يف الداخل، 
تمع الدويل على احرتام نتائج هذا    التحول احملتمل. وكذلك األطراف الفاعلة يف ا

حية أخرى فإن خوض التنافس السياسي بعقلية املقاتل ال تقل خطرا  من 
، فالدميقراطية العربية "غطرسة القوة"على الدميقراطية عن التعامل مع نتائجها مبنطق 

قادرة يف احلالتني اللبنانية والفلسطينية على حتقيق املوازنة بني األجندات  "الوليدة"
غوط الدولية وقادرة أيضا على حتقيق االستقرار لكن ذلك مرهون بقبول الوطنية والض

يت به من نتائج دون    من اخلارج! "مطالبات"من الداخل أو  "خطوط محراء"ما 
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  )42( هل ينعطف "ساركو األمريكي" بفرنسا حنو اليمني؟
  

م، على وقع املواقف  رخيية تلك اليت تعيشها فرنسا هذه األ ظاهرة 
ياسية الصادمة للكثريين اليت يعلنها نيكوال ساركوزي وزير الداخلية رئيس احلزب الس

سة. ورغم أن تصرحياته عن احلرب اإلسرائيلية  اليميين احلاكم يف فرنسا املتطلع للر
ا  وهذا  –على لبنان كانت مغايرة للموقف الرمسي الفرنسي إىل حد ملحوظ إال أ

امية ميكن أن تطرأ على السياسة الفرنسية، على حنو تنيبء عن تغريات در  –هو األهم 
ثريًا عن فوز أجنيال مريكل مبنصب مستشار أملانيا، لتدفع قاطرة السياسة  ال يقل 

وهو ما يرجحه احملللون حىت  –اخلارجية األملانية بقوة حنو أمريكا. وبنجاح ساركوزي 
ا.تفقد روح مناهضة أمريكا مصدرًا مهًما من مصادر  –اآلن    قو

  

  أورو بني اإلعجاب والكراهية

ملوند الفرنسية فإن  االحتاد وحسب أالن جريش الكاتب الفرنسي املعروف 
األورويب يعزز عالقاته مع إسرائيل، ويعمد مؤخًرا إىل استقبال املسؤولني اإلسرائيليني 

م اليت تفضي مباشرة إىل ضّم القسم األكربتشجيعهمبغية "  من " على متابعة مسري
  الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

                                                 
  .2006/ 10/  12) نشر 42(
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ا العسكري وحىت األمين مع   وقبل احلرب على لبنان استأنفت فرنسا تعاو
م إىل  را إسرائيل كما يضاعف عدٌد من الوزراء، ومن بينهم نيكوال ساركوزي ز
إسرائيل، وتقوم شركة فرنسية ببناء خط املرتو الذي يربط بني وسط القدس 

يهودية شرقي املدينة، ما يساهم يف سياسة االحتالل اإلسرائيلية.وهذه واملستوطنات ال
ت املتحدة إزاء الشرق األوسط  االسرتاتيجية املندرجة ضمن تقارب أوسع مع الوال

  ).2006لوموند يناير تناقُض مسرية عقوٍد من السياسة اخلارجية الفرنسية. (

رسو أحد مؤسسي بوا كلية أورو يفوحسب دومينيك مويزي (األستاذ 
ال شيء يف العالقات بني وكبري مستشاريه) فإنه  املعهد الفرنسي للعالقات الدولية

رة للشقاق واجلدال من قضية أمن إسرائيل. ويرى أغلب  ضفيت األطلنطي أكثر إ
األمريكيني، اآلن أكثر من أي وقت مضى، أن إسرائيل تشكل خط الدفاع األول 

لذي تقوده إيران. أما يف نظر أغلب األوروبيني، ورغم للغرب ضد اإلسالم املتطرف ا
عدم تعاطفهم على اإلطالق مع املسلمني املتطرفني، فهم يرون أن هذه احلرب سبب 

  حمتمل لتفجر صدام احلضارات بني اإلسالم والغرب. 

وعلى مستوى التحليل املعريف يرصد دومينيك مويزي مفارقة هي أنه، رغم 
" االنصراف عن املسيحيةاة السامية يف أورو إال أن عملية "األصول املسيحية ملعاد

ا القارة لعبت دورًا كبريًا ضد إسرائيل. ففي أوقات التصاحل بني املسيحية  اليت شهد
واليهودية كانت أورو األقل مسيحية، أكثر عزوفًا عن مراعاة اخلصوصية الروحانية 

اقض مع القوة املتنامية لعملية إحياء لدولة إسرائيل. وهذه املواقف يف اإلمجال تتن
ييده إلسرائيل  املسيحية يف أمريكا، حيث جيمع اليمني الربوتستانيت اإلجنيلي بني 

  العظمى، كما وردت يف اإلجنيل، وبني شكل تقليدي من أشكال معاداة السامية. 
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اية  فمن احملتم طبًقا هلذه املعتقدات أن يتحول اليهود إىل املسيحية قبيل 
  الزمان!

ومن املفارقات املهمة أيًضا يف العالقات بني احلليفني املتشاكسني على 
ا اخلارجية، وال يعترب  ضفيت األطلنطي أن األوروبيني حائرون بني ثقافة أمريكا وسياسا

ذلك مثارًا للدهشة أو االستغراب. ففي معظم الدول األوروبية يتعايش احلماس 
ا اخلارجية، املتدفق حنو الثقافة األمريك ية جنًبا إىل جنب مع الكراهية املعلنة لسياسا

" أن مواقف األوروبيني، مركز بيو لألحباثوقد كشف استطالع للرأي أجراه مؤخرا "
ت املتحدة ما زال يف تقهقر مستمر، تطبعه نظرة  ستثناء الربيطانيني، جتاه الوال

  سلبية، كما هو الشأن لدى أغلب دول العامل. 

ا لدى ويُظه ر استطالع الرأي أيًضا أن تلك النظرة ما فتئت تزداد حد
الفرنسيني واألملان واألسبان، حيث ال تتعدى نسبة من حيملون نظرة إجيابية عن 

ت املتحدة بينهم  %. ويف الوقت الذي بدأت تواجه فيه الدول األوروبية 40الوال
الكافية لإلنفاق على الربامج مشاكلها اخلاصة املتمثلة يف اإلرهاب وتقلص املوارد 

االجتماعية، تنامت األصوات املشككة يف مدى فعالية النموذج األمريكي يف حل 
م بسؤال جوهري حول  تلك املشاكل. وليس غريًبا أن ينشغل األوروبيون يف هذه األ
ت  النموذج االقتصادي األمريكي، وما إذا كان الطريق األمثل للخروج من الصعو

  ة. االقتصادي

ً كشف معهد سوراويف اإلطار نفسه أجرى "   " الستطالعات الرأي استبيا
نفور عدد متصاعد من النمساويني من أسلوب احلياة األمريكي، وحسب االستبيان 

ستياء إىل منط احلياة األمريكي من   2000% سنة 48ارتفع عدد الذين ينظرون 
  . 2005% سنة 61إىل 
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ث ري السياسات األمريكية غري الشعبية، فإن هناك وأكد االستطالع أنه رغم 
أمورًا أخرى تساهم يف تشكيل النظرة السلبية ألغلب األوروبيني. فبينما يتعني على 
م يف العمل لتمويل الرعاية الصحية واالجتماعية، ال يرغب  األمريكيني إفناء زهرة حيا

ت املتحدة األوروبيون يف انتهاج املسار نفسه. لكن نظرة األوروبيني  السلبية إزاء الوال
م بثقافتها الشعبية ملا تنطوي عليه من شفافية يف العالقات  ال متنعهم من إبداء إعجا
اإلنسانية وتفاؤل إزاء احلياة، فالثقافة األمريكية تعكس إحساًسا بكل ما هو شعيب 

  ومتداول خالفًا لتقاليد الثقافة األوروبية النخبوية. 

  

 ساركو األمريكي!

نيكوال ساركوزي أو ساركو األمريكي كما تسميه وسائل إعالمية فرنسية يريد 
النعطاف مييًنا، ليس فقط حنو  أن يقطع الرتدد الفرنسي إزاء العالقات مع أمريكا 
عالقات أفضل مع أمريكا بل حنو التحالف معها، واملرشح الذي يتصدر امسه 

سة الفرنسية عام استطالعات الرأي يف فرنسا كمرشح أوفر حظًا يف ت الر  انتخا
  .كشف عن جوانب من تصوره للمستقبل  2007

ت املتحدة ا مؤخرًا للوال رة قام  فتعامل مع  ،ع الفرصةيمل يض ففي ز
ت  ،األمريكيني وكأنه رئيس دولة وأكد عزمه على إعادة بناء العالقة بني فرنسا والوال

. 2003لتوتر إثر الغزو األمريكي للعراق املتحدة بعد أن شهدت فتورًا وصل لدرجة ا
وقد انتهز ساركوزي هذه الفرصة لإلدالء بدلوه يف املوضوع اإليراين عندما قال يف  
كلمة أمام املؤسسة األمريكية الفرنسية بواشنطن إن األولوية هي للجهود 

 لكن تبقى مجيع اخليارات مفتوحة. كما أشار املراقبون إىل أن امللف ،الدبلوماسية
يف  ،األمين كان حاضرا بقوة خاصة أن ساركوزي له وجهات نظر تلتقي مع واشنطن
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وأكد وزير  ،ضرورة تدعيم التعاون األورويب األمريكي فيما يسمى حرب اإلرهاب
ت املتحدة أن تكون أورو  متماسكة "الداخلية الفرنسي أنه من مصلحة الوال

   ".سياسًيا

دئة غضب األم ريكيني جتاه االنتقادات الشديدة وحرص ساركوزي على 
م يف وسائل اإلعالم الفرنسية ورأي الوزير أن هذه االنتقادات ال  ،املوجهة إىل سياسا

تعكس حقيقة مشاعر الشعب الفرنسي، وقال يف كلمته بواشنطن إن الفرنسيني 
يفاد أبنائهم للدراسة يف  حيبون األطعمة والربامج التلفزيونية األمريكية وحيلمون 

ت املتحدة!.    الوال

وإذا دخل ساركوزي اإلليزيه فإن جناحه رمبا يكون آخر مسمار يف نعش   
  املشروع األورويب املناهض ألمريكا ولفرتة طويلة قادمة.
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  )43( العرب يف مواجهة االستحقاقات املؤجلة
  

ا "   تسيوس املبعوث حذرتيف تطور مهم أعلنت مصر رمسيا أ " أندرو 
اجلديد للسودان من خماطر السعي إىل مواجهة مع اخلرطوم بسبب أزمة األمريكي 

رته األوىل هلا. وقالت اخلارجية املصرية يف بيان إن وزير اخلارجية  دارفور، مع بداية ز
تسيوس أنه يتعني على واشنطن السعي إىل الوصول ألرضية  أمحد أبو الغيط أبلغ 

س األمن القاضي بنشر قوات دولية قوامها مشرتكة مع اخلرطوم فيما يتصل بقرار جمل
  ألفا يف إقليم دارفور السوداين املضطرب.  20

البيان الرمسي املصري منعطف مهم يف مسار العالقات العربية األمريكية اليت 
لقوة، وخباصة أنه موقف أحد احللفاء  شهدت تردً كبريًا منذ إطاحة النظام العراقي 

ت املت ر الكثري حتالف املعتدلنيحدة والعضو األهم يف "التقليديني للوال " الذي أ
م.   من اجلدل اجتماع أطرافه يف القاهرة قبل أ

  

  السودان املريض

أن  –بغض النظر عن اخلالفات حول طرق العالج  –الذي ال شك فيه   
هظة، فسواء قبلنا املوقف األمريكي أو  السودان مريض وأن مرضه قدمي وتكاليفه 
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فإن هذا لن يغري حقيقة أن مليونني من الضحا سقطوا يف احلرب األهلية  رفضناه،
يف جنوبه، وهو رقم كبري جًدا بل رمبا كان أضعاف ضحا الصراع العريب الصهيوين 

وبطبيعة احلال فإن األزمة اليت بدأت يف مخسينات القرن املاضي ولدت  بكثري.
الذي مل ينجح يف القيام بدور يغلق وتفاقمت حتت مسع وبصر النظام الرمسي العريب 

تفاق ماشاكوس الذي   الباب أم تدويل الصراع، حىت فوجئت بعض العواصم العربية 
" السودان عرب إقرار حق تقرير املصري، بعد فرتة تقسيمكان اخلطوة األوىل حنو "

انتقالية ضاع قسم كبري منها دون أن يقدم السودان شيئا لسكان اجلنوب جيعلهم 
"، بعد انتهاء الفرتة االنتقالية، ألنه كان على سودان موحدون للبقاء ضمن "يصوت

  موعد مع أزمات أخرى يف الشرق والغرب. 

ن السودان مريض، وتقتضي األمانة    واخلالف على العالج معناه اإلقرار 
ن مرضه ليس وليد التدخالت األجنبية وحدها، فال تستطيع قوة  مع النفس اإلقرار 

امل أن متزق نسيج أمة مرتابطة، لكن أية قوة تستطيع استغالل الثغرات لتوسعها، يف الع
" مثة فزاعة املؤامرةا عن "وهو ما حدث يف السودان. ولفهم املشكلة السودانية بعيدً 

" إذ تتجاوز دولة قارةمداخل عديدة لعل أمها التكوين التعددي الذي تتميز به فهو "
  مربع، وهو ما يساوي مساحة أورو الغربية كلها. مليون كيلو مرت  2.5مساحتها 

وتضم هذه املساحة الشاسعة تركيبات تعددية كثرية. فمن الناحية القبلية 
هناك أكثر من ستمائة قبيلة كذلك هناك التنوع العرقي: النيلية، احلامية، والزجنية. 

نوع  110كثر من والتنوع اللغوي: العربية، اإلجنليزية واللهجات القبلية حيث يوجد أ
حية التنوع الديين:  لغة وهلجة. 53بني لغة وهلجة حملية ويف اجلنوب وحده  أما من 

% من إمجايل السكان، أما يف اجلنوب فإن: 70فيرتكز املسلمون يف الشمال وميثلون 
% من السكان 65% من السكان نصارى و17% من السكان مسلمون و17
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هات عديدة حالة عدم االستقرار وتدين كفاءة وثنيون وال دينيون. وقد استغلت ج
الدولة اليت سادت خالل نصف القرن املاضي للعب على وتر هذه االختالفات، 
لتايل فإن املشكلة احلقيقية يف السودان هي تدين كفاءة الدولة. وقد اعرتف  و

لسلطة والثروة معلًنا قبوله  مبدأ السودان متأخرًا جًدا يف مشاكوس بوجود استئثار 
  تقامسهما يف االتفاق.

  

  ثقافة وسياسة ومصاحل

واملشكل الذي يبدو سياسًيا أصبح جمرد واجهة لثقافـة متكاملـة وصـورة منطيـة 
ا عرب الزمن " العثمـاين الرجـل املـريضمكونـة صـورة أقـرب إىل صـورة " ،تراكمت مفردا

التفاصـيل الـيت  ومـن .يف الديبلوماسية الغربية خالل القـرنني الثـامن عشـر والتاسـع عشـر
جيـــب التوقـــف عنـــدها يف هـــذا البنـــاء الثقـــايف اجلديـــد الـــذي يشـــكل خطـــرًا يفـــوق خطـــر 

أن هنــاك صــورة منطيــة يــتم تســويقها إعالمًيــا وسياســًيا للمــواطن  ،القــوات الدوليــة بكثــري
عتبـــاره "  ،وال جـــدال يف أنـــه تعـــرض لظلـــم وإمهـــال ."ضـــحية أبديـــةالســـوداين اجلنـــويب 

م جتــارة الرقيــقفكــان ضــحية مظلومــة  مث ضــحية  ،وكــان ضــحية للتنميــة غــري املتوازنــة ،أ
ــوبينيلكــن األخطــر هــو أن مــن يرفعــون شــعار " ،للعنــف " والــتخلص ممــا إنصــاف اجلن
" ليسوا مفـاتيح حتـرر حقيقـي بـل يهـدفون يف واقـع األمـر إىل اهليمنة الشمالية" :يسمى

خــرى حــىت  ،ا مســلويب اهلويــةحبيــث يظــل املواطنــون البســطاء ضــح ،اســتبدال هيمنــة 
م "   ".  انتصرواعندما يتصورون أ

درة  والشــــهادة هــــي للكاتــــب الســــوداين  –فمــــع اإلقــــرار بوجــــود اســــتثناءات 
فإن القادة اجلنوبيني هم من الذين احتضنهم املبشرون الـدهاة  –الدكتور منصور خالد 

وأزالـوا  ،ر ذات النفـوذبل انتزعوهم قسرًا من أسرهم يف حالة أبنـاء زعمـاء القبائـل واألسـ
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ـــة ويفضـــلون عليهـــا  ،هـــويتهم اإلفريقيـــة األصـــيلة م الثري حـــىت صـــاروا خيجلـــون مـــن لغـــا
ئهــــم وأجــــدادهم ،اإلجنليزيــــة ن وتقاليــــد آ م  ،وخيجلــــون مــــن أد ن إميــــا لــــئال يتهمــــوا 

قـــص أو ســـطحي. ويـــة املـــواطن  املســـيحي املكتســـب  وهكـــذا فـــإن مـــا يـــربطهم فعليًـــا 
ولــو آلــت إلــيهم األمــور فاالحتمــال الــراجح  ،ســيط لــيس أكثــر مــن خــيط واهٍ اجلنــويب الب

" بسـيادة اللغـة اإلجنليزيـة (علـى حسـاب طغيـان اللغـة العربيـةأن يستبدلوا ما يعتربونـه "
ــــان مفــــردات  ــــة). ولعــــل هــــذه احلقــــائق تكــــون مفتاحــــا لفهــــم ســــبب طغي اللغــــات احمللي

  " على اخلطاب الرمسي السوداين مؤخرًا.اجلهاد"

  

  دارفور امللهاة املأساوية

 –وإذا كان درس اجلنوب قد مر دون أن يستوعب النظام الرمسي العريب 
دروسه فإن مأزق دارفور حيفل مبا هو أخطر. فالدولة  –ومعه النظام السوداين 

صرار كما تشاء السماح بوجود قوات دولية، لكن هذا  السودانية تستطيع أن ترفض 
اع يف دارفور مأساوية، فهناك عنف تسبب يف مقتل ما يزيد لن يغري حقيقة أن األوض

رهم منذ تفجر الصراع يف  200عن    . 2003ألف، وفرار ماليني من د

صل املشكلة، لكن التسويف مبالغاتوكل حديث عن " " يعين اإلقرار 
كثر مما ينبغي يف اختاذ إجراءات قد تكون مؤملة، هي مشكلة السودان  الذي طال 

ي مثن على سيادة الدولة مل يقابله عمل احلقيقي ة، فالرتكيز املبالغ فيه على احلفاظ 
جاد لرفع كفاءة هذه الدولة وحل مشكالت تقاسم الثروة والسلطة. والتحذير املصري 

" حسب تعبريات منفعتها احلديةاألخري جزء من منظومة فقدت الكثري من "
لكثري من التحليالت عن املقايضة االقتصاديني، وإذا كان اإلعالم األمريكي حيف ل 

الضمنية اليت تعرضها أطراف عربية على أمريكا لتقبل دورًا يف حتريك مياه التسوية 
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الراكدة يف القضية الفلسطينية مقابل ختفيف حدة الضغوط األمريكية إلحداث 
ن تغيريات دميوقراطية، فإن مثل هذا الدور الذي حتتاج إليه أمريكا بشدة قد ال يكو 

  ورقة مساومة مناسبة يف امللف السوداين.

جيل االستحقاقات الذي  واحلل احلقيقي يكمن يف اإلقالع عن إدمان 
وجترع الدواء  –دون تنازل  –يسم السياسة العربية ومواجهة حقائق الواقع بشجاعة 

  مهما كانت مرارته، فالسودان فعال مريض!
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  )44( شبح الضحا األرمن يف مساء أنقرة
     

ملصادقة على مشروع قانون جيرم كل  اجلمعية الوطنية الفرنسيةمع قيام 
من ينكر وقوع مذابح األرمن على يد األتراك يف مطلع القرن املاضي انفتح الباب 

اجلرائم ضد اإلنسانية وبعد نضال لسالح جديد يف لعبة السياسة الدولية هو سالح 
تمع امل عرب حتكيم معايري األنظمة القمعية  دين للجم شراسةطويل ملؤسسات ا

ت إنسانية  ت املصاحل وتواز الدولة إىل القوى وتشيع مفهوما لسيادة تتجاوز حسا
الحتكار اليهودي عرب اهلولوكوست مرة يكسر هذا القانون امثواه األخري. وألول 

بوجود ضحا  –أو ليعرتف  –يد ليكتشف العامل لصورة الضحية األبدي والوح
  . آخرين

  

  من ثقب التسييس

وأول ردود الفعل على القانون الفرنسي هو الرد املتوقع وهو أن الواقعة يف 
ا قد  ة اإلنتكون صحيحة لكن التوقيت املختار حد ذا سانية يؤكد على أن املعا

تسييس يشري إىل ولع للقضا الدولية من ثقب الخضعت لعملية تسييس والنظر 
لبحث  لتايل فإن  ،مل توجد يوما ولن توجد "معقمة"اسية عن ممارسة سيعريب  و

                                                 
 .2006/ 10/ 28نشر يف ) 44(
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واالستخدام السياسي  دالالت احلدث تظل مهمة بعيدا عن اإلحلاح على التوقيت
ضوية تركيا يف بعينها وخباصة يف ملف عوقف الفرنسي خلدمة مصاحل فرنسية للم

الفرنسي شأن املوقف ويسود مناخ من الغضب احلقيقي يف بروكسل باالحتاد األورويب 
ا يف حامسً  اتقريرً  املفوضية األوروبيةأسابيع من نشر  3ريه قبل أقل من وتوقيت تفج

  أداء تركيا ومدى استجابتها للمعايري األوروبية. نوفمرب املقبل، حول  8

ومن حيبسون أنفسهم يف ثقب التسييس يرحيون أنفسهم من عناء تدقيق 
كد واألتراك والفرنسيني وتؤ األرمن  تيعاب العرب اليت تتجاوزالوقائع ومن عبء اس

ت االمرب احلقائق التارخيية أن األرمن   اطورية العثمانية وبلغ عددهم يف كانوا أحد مكو
ختوضه الدولة العثمانية ايل املليونني ويف إطار ما كانت اية القرن التاسع عشر حو 

دولة لمسار طويل من عمليات تفكيك ا ن صراعات مع قوى خارجية يف إطار م
دة األرمن  دة كانت بني أعوام حدثت كارثة إ إىل  1894وأول مراحل اإل

دة على األرمن بذريعة مطالبتهم 1896 ، حيث عمد السلطان العثماين لشن محلة إ
امرباطورية يشتد فيها التأثري القومي املنادي بقيام يف ظل  "االنفصالـ "ا مسي وقتها بمب

شخص. ألف  250ألف إىل  200ة ما يقارب ملأمة تركية وراح ضحية هذه احل
زالة ما يقارب "  350ويف هذه الفرتة هرب الكثري منهم كما قام اجليش الرتكي 

خالل ي الكاتب األمريكي جورج هيبورث، يرو حسب ما  "،قرية أرمنية من اخلريطة
نظور األمريكي أمهية شديدة من ممن الواقعة، وملا يرويه الكاتب  مشاهداته بعد عامني

قافة الطورانية املتطرفة فهي من احلقيقي كجرمية تتحملها الثيضع اجلرمية يف سياقها أنه 
املتطرفة اليت أبقت على السلطة لكبري للتيارات الرتكية القومية مثار الصعود السياسي ا

سمكبت الشكلية للخالفة وارت   . "اخلالفة العثمانية" :اجلرائم 
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وهنا راح  1909رحلة الثانية كانت يف عام ويكمل الكاتب األمريكي: امل
دة ما بعاد وتتابعت عمليات القتل واإلألف أرمين  30ألًفا إىل  20بني  ضحية اإل

جري كربى ملن ب 1915والتشريد حىت شهد عام  قي منهم على قيد احلياة، محلة 
ويف الطريق يروى الكثري عن عمليات القتل "، جريهم جنوً حيث مت 

ا يف أعوام "اب واخلطفواالغتص دة ذرو ، 1915ـ  1914. وبلغت عملية اإل
قومي ينادي ، وهو حزب حزب تركيا الفتاةثري حيث تذرع العثمانيون (حتت 

ن األرمن وقفوا إىل جانب ألمة الرتك ية األوىل، (بينما  الروس يف احلرب العاملية)، 
. وهنا يذكر أن "التطهري العرقي عملية"يساندون األملان)، الستكمال كان األتراك 

شا وزير الداخلية الرتكي، كان أرسل برقية إىل معاونيه يشدد فيها على  طلعت 
  ما هو غري تركي. تصميم احلكومة على التخلص من كل 

اعتمد األتراك وقتها على املساندة األملانية للتعتيم على ما جرى، ومت تربيره 
موعة سكانية بعلى  ذهبت إىل حد عسكرية، أما أملانيا فقد  دواع أنه حتريك 

شا. ويف عام عن هذه املذابح م مسؤوًال استضافة بعض من كان   1920ثل طلعت 
مرتكيب املذابح، ولكن هذه العثمانية معاهدة تقضي مبعاقبة  احللفاء واالمرباطورية وقع 

تورك عام من قباملعاهدة تالشت مع صدور عفو عام  ، 1923ل مصطفى كمال أ
قصاء سيس تركيا (الدولة ذات اللون  الذي أكمل بدوره عملية الواحد إذ قام 

نيني) ومنذ ذلك الوقت تر  تعاقبة االعرتاف حبدوث مثل احلكومات الرتكية املفض اليو
مبا  ارمسيً ليعرتف األوروبيون  1980لول عام املذحبة. وكان جيب انتظار حهذه 

يونيو  18املذابح يف تصويت يف يب حدوث مثل هذه الربملان األورو حصل، فقد أقر 
1987 .  
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  على التجرمي اتكرمي ردً 

والغريب أن من يدينون القانون الفرنسي مل يثر غضبهم وجود مادة يف 
ت  301ي املادة القانون الرتكي ه ل إن وتعاقب من يقو  "املعدل"من قانون العقو

دة  ن احلكم العثمااألرمن تعرضوا حلملة إ ين، وكأن االقتناع أو عدم االقتناع إ
رخيية جيوز أن يكون موضوع عقاب قانوين!    بصحة واقعة 

ا للمحاكمة خالل العام املاضي مبوجب ا تركيً ا وصحافيً وقد ُقدم مثانون كاتبً 
ت اليت تشوه القومية والكتانون اجلنائي اليت جترم األحاديث هذه املادة من القا

سالحا من ائزة نوبل يف حاالت كثرية عبة السياسية كانت جويف إطار اللالرتكية. 
 القس اجلنوب إفريقي املناهضالضمري اإلنساين ويظل مثال حصول أسلحة التأثري يف 

صة الرصا جائزة نوبل للسالمالذي كان حصوله على للتفرقة العنصرية ديزموند توتو 
هلذا الدور ا قيا منوذجً العنصري يف جنوب إفريمعركة إسقاط نظام الفصل األوىل يف 

  الذي تستخدم فيه اجلائزة. 

 2006ويف هذا السياق ينظر إىل إعالن منح جائزة نوبل لآلداب للعام 
موق الذي يقر بوقوع للروائي الرت  واألكراد، وهو مذابح تركية حبق األرمن كي أورهان 

ن 2003قد صرح يف فرباير  دي ألف كر  30مليون أرمين و" :لة سويسرية 
متت . وقد "قتلوا على هذه األرض، لكن ال أحد غريي جيرؤ على قول ذلك

 ."اإلهانة الواضحة لألمة الرتكية"ام القضاء الرتكي بسبب ا أممالحقته قضائيً 
السويدية تعقيبا على فوز دال السكرتري الدائم لألكادميية ولنختم بقول هوراس إجن

ن هناك نوا خفية ذات عادة عندما تعلن اجلائزة تتزايد ا"موق:  لتكهنات 
ننا أرد أن نقول شيئً  ا مبنح اجلائزة هذا العام. طبيعة سياسية أو طبيعة أخرى 

على مفارقة أخرى من  وقد انطوى صدور القانون الفرنسي . "اهذا ليس صحيحً 
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دة هو نفسه صاحبقات التاريخ هي أن من قنن جترمي مفار  ريخ يف  إنكار اإل
ذا القانون الفرنسي حملاكمة اإلنسانية، وقد انفتح الباجلرائم يف حق ارتكاب ا ب 

  ا!املتهم والقاضي معً 
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  )45( يف الشارع .. .. مصري لبنان

  

بعد مائيت عام بقليل من دخول العرب العصر احلديث، كما يؤرخ له معظم   
حلملة الفرنسية على مصر، وبعد أكثر من مخسة عقود  على تشييد املثقفني العرب 

" ورحيل االستعمار العسكري املباشر يوشك مصري لبنان أن يصبح الدولة الوطنية"
واحلديث هنا ليس عن جيبويت أو الصومال أو غريمها من الدول   ".يف الشارع"

اليت كان نصيبها من احلداثة السياسية حمدوًدا دائًما، بل عن لبنان تلك املنارة اليت 
ي يف العامل العريب كحاضرة من أهم حواضر التنوير، وواحدة طاملا قامت بدور استثنائ

ا  ثريها حجمها اجلغرايف ووز تمعات العربية نضًجا، حىت جتاوز دورها و من أكثر ا
دوار مميزة،  السكاين. وقد ارتبطت هذه الدولة الصغرية/ الكبرية يف الوعي العريب 

العامل العريب، وهو ما جيعل املشهد فهي فضًال عن الدور الثقايف، أول مجهورية يف 
عثًا عن قدر كبري من احلزن واخلوف، فرمبا مل يعد من الالئق أن نردد  اللبناين الراهن 

"، فاحملنة القاهرة تكتب بريوت تطبع بغداد تقرأالعبارة اليت أصبحت كاملثل السائر "
  تلف العواصم الثالث بدرجات متفاوتة.

م لفصول من الدموع ورمبا الدماء!لكن حمنة لبنان مرشحة وخال   ل أ

  

                                                 
  .2006/ 11/ 22) نشر يف 45(



221 
 

  مأزق الظاهرة اللبنانية

الظاهرة اللبنانية يف مأزق، فالتعايش حمل شك، والتوافق يتبخر من لغة   
السياسة اللبنانية، لتحل حمله لغة حتد خميفة ومنطق حدي يبعث على التشاؤم، بل 

ريخ هذا الكيان اجلميل املعذب حبيويته وتعدد يته حمل شك. واخلوف من لعله جيعل 
ها الظاهرة اللبنانيةإخفاق " " يتجاوز ما هو سياسي مباشر إىل الثقافة وقضا
  األعمق. 

ت املدافع على هوية لبنان ودورها  فبعد درس احلرب األهلية والتنازع بدا
يعود الفرقاء متشاكسني للتنازع على القضا نفسها يف ساحة ال تعرف احرتام 

ت، وال اتفاق اإلجراءات، فال سات الثالث، وال نتائج صندوق االنتخا  الر
الطائف، وال طاوالت احلوار، جنحت يف أن تكون صمام أمان مينع االحتكام 

  للشارع.. ..وللشارع منطقه، وخماطره!. 

" أن قاموس املعركة الفاصلةوما يكشف عنه االقرتاب املتسارع من منطق "  
تراجع ليحل حمله قاموس  .. .. احللول الوسط والتوافقالتدافع والتنافس واملواءمة و 

ًما، وال ميانع يف هدم املعبد، وكال الطرفني  مغاير حيث الطرفان يريد كل منها نصرًا 
يشف خطابه السياسي عن إحساس كبري خبطر العزل، سواء كان اخلوف من عودة 

" سياسي  أمريكي وجودالوجود السوري كما يستشعر فريق األكثرية، أو اخلوف من "
  كما حيذر حزب هللا وحلفاؤه، حيل يف الفراغ اللبناين الذي تكشف عنه هذه احملنة.  

ا من التوافق الداخلي واإلقليمي والدويل    والظاهرة اللبنانية استمدت قو
ائًيا مبوجة  ار  ا، وهو ما تصدع خالل السنوات القليلة املاضية، مث ا بشأ

ت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري. وبسبب غياب موقف االغتياالت اليت أعقب
عريب واضح املعامل، فإن لبنان مرتوك لقوى إقليمية بعينها هلا نفوذ على بعض طوائفه، 
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وأطراف لبنانية بينها اتفاق على ضرورة إعادة هيكلة الظاهرة اللبنانية، وبينها خالف 
  ت. واسع على البدائل واحلدود والوسائل واألولو

ومن اخلطأ تصور أن مشكلة لبنان هي فقط يف أن متتلك إرادة حتدي ترتجم 
نصاره،  ، فكال الطرفني املتنازعني ميلك أن ميأل الشارع اللبناين  نفسها غضًبا مجاهريً

" إىل إمجاع طائفيةواملشكلة احلقيقية هي يف اإلصرار على حتويل برامج سياسية "
عامة وتقاليد وإجراءات جيب أن ُحتتـَرم، حىت ال وطين دون إقرار بوجود مبادئ 

  تتحطم ماكينة السياسة اللبنانية على رأس مستخدميها.

  

  يف آتون الفوضى األخطر

والصراع يف لبنان، وعليه، صراع مفاهيم قبل أن يكون صراع مصاحل، واحلرب 
لتايل فليست حالة من الف وضى. رغم دمارها ودمويتها ال ختلو من معىن ومنطق، و

" واخلطاب الفوضى اخلالقةومنذ استعملت الديبلوماسية األمريكية مصطلح "
التحليلي العريب حييل على املصطلح يف كل صغرية وكبرية، حىت مل يبق إال أن يقال إن 

كل أو يشرب يقوم بدور يف مؤامرة " الفوضى املواطن األمريكي إذ يتنفس أو 
  ". اخلالقة

ن هو يف احلقيقة الفوضى األخطر، وهي حتمل والسجال السياسي حول لبنا
ا من املخاطر ما يتجاوز لبنان، ويعيد العامل العريب إىل أسئلة النصف األول  يف طيا
من القرن العشرين، وكأن املآسي اليت مرت مل تكن هلا عربة تستفاد، وكأن العامل مل 

شر مشاًال وجنوً يتغري، أو كأن التغري اصطدمت أمواجه القوية حبواجز جعلته ينت
  ".الشرق األوسط البائسوشرقًا وغرً مستثنًيا "
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واجلدل الذي اندلع عقب سكوت املدافع يف لبنان ال ينصب على 
عتبار أنه صاحب احلق  سياسات ميكن للمواطن اللبناين أن ينحاز إىل أيٍّ منها 

 ميكن التعايش األصيل يف القرار، بل على مفاهيم تسبق املمارسة السياسية بعضها ال
سيس بنية تستبعد " " من االختيار، وجتعل النخب متارس املواطنبينها، ما يعين 

ترف بناء املفاهيم من الصفر كما لو كانت لبنان ساحة مواجهة خالية من البشر، مع 
أجندات كونية تتجاوز حجمه ودوره وتنفي خصوصيته متاًما من حيث تدعي احلفاظ 

  " ملواجهة أي أجندة. مرتاًسانيني قبل أن تكون "عليها، فهي وطن للبنا

"، حيث اخلارج" و"الداخلواحلديث عن األجندات يفتح الباب جلدل "
خلارجيصر كل الفرقاء على أن لبنان ضحية " " دون حتديد لداللة استقواء 

املصطلح، حيث يرى البعض أن عالقات خاصة جًدا مع قوى إقليمية عربية وغري 
خلارج، فيحتكرون بذلك حق تعريف املفهوم دون تفرقة بني عربية ال تعترب  استقواء 

ت املتحدة أو غريها من الدول األمة" و"الدولة" "، بينما كل عالقات مع الوال
  الغربية، حىت لو مل تنتهك السيادة اللبنانية تصبح استقواء و....

فكما أن  واحلديث عن األجندات األجنبية هو اآلخر موضوع مغالطة كبرية،
هناك أجندة أمريكية هناك أجندات أخرى إقليمية، ويف غياب أجندة لبنانية وطنية 
خالصة، فإن احلدود بني الداخل واخلارج تصبح رمادية وغامضة، وتصبح لبنان جمرد 

  ساحة إلعادة تسويق أجندات اآلخرين بتوقيع هذه الطائفة أو تلك. 

فينبغي أال تكون هناك خطوط ولتصبح هناك أجندة لبنانية وطنية خالصة 
محراء تفرض على االختيار اللبناين، وإال فإن من حيرمك من أن تنحاز الختيار ما 
بدعوى وصايته على الوطنية، ال خيتلف عمن يفرض عليك أن تنحاز إىل اختيار 
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" أو حمرمات وطنيةآخر، ألن سلب حق االختيار حيدث يف احلالتني إما بتحديد "
   ".مقدسات وطنية"

" أن اخلارج" و"الداخلوالشرط املوضوعي األول ألن تستقيم العالقة بني "
حتسم النخبة اللبنانية قضية احلدود اجلغرافية للدولة، عرب احرتام اخليط الفاصل بني 

"، وفوضى املفاهيم، وغابة احلقائق" وطنية كانت أو قومية أو دينية، وبني "املشاعر"
زار التهدي لفوضى، لن حتل املشكلة.اخلطوط احلمراء، و   د 

  واحلل أن تعود السياسة اللبنانية من الشارع إىل املؤسسات الدستورية.
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  )46( دبلوماسية اإلنذارات املتبادلة

  

للجوء للشارع يف أي    السيد حسن نصر هللا أمني عام حزب هللا ينذر 
  حلظة.

لثة خالل    نتفاضة    شهر.أ 6خالد مشعل زعيم حركة محاس ينذر 

لوصول حلل يف دار فور    الرئيس األمريكي جورج بوش ينذر السودان 
  قبل مطلع العام.

مج زمين لوقف    أطراف عديدة تنذر احلكومة العراقية بضرورة حتديد بر
  التدهور األمين.

فرنسا تنذر بتعديل قرار احملكمة الدولية لتصدر بناء على الباب السابع   
  من امليثاق األممي.

رات متزامنة يف ملفات متشابكة متتد خيوطها من لبنان إىل سور إىل إنذا  
السودان إىل فلسطني احملتلة وطبًعا واشنطون، وهي ترسم صورة منطقة تقف على 

  حافة االنفجار. 

                                                 
  .2006/ 11/ 29) نشر يف 46(
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ورمبا يكون هذا املشهَد األكثَر مدعاة الستحضار عنوان الكتاب الذي 
" أحجار على رقعة الشطرنجمل "أصبح أحد أهم الكالسيكيات السياسية يف العا

لصاحبه وليم غاي كار، لكن رقعة الشطرنج اليت تتبادل عليها القوى الدولية 
دأ طوال أكثر من كش ملكواإلقليمية توجيه عبارة " " هي رقعة شطرنج مل تكد 

عادة رسم اخلريطة عرب اقتالع  سبعني عاًما، منذ صدر وعد بلفور املشئوم منذرا 
وإطالق صراع طويل على بقعة جغرافية هلا أمهية اسرتاتيجية قصوى شعب من أرضه 

  على مدى التاريخ، وهلا أيضا أمهية دينية استثنائية.

  

  العنف عواصف ودوامات

وقد عرفت رقعة الشطرنج العربية عواصف عنف متوالية كل منها تركت   
لت دول، خلفها أنقاض بنية هدمت إلرساء قواعد بنية جديدة، فرمست خرائط وأزي

وقسمت جمموعات سكانية، وفًقا ألجندات دولية، ال وفًقا لرغبات الشعوب. 
  فاختفت كردستان، وانفصلت السودان عن مصر، وقسمت اليمن و.. ..

واشتعلت حروب طاحنة أطاحت عروًشا، ودخلت املنطقة العربية حقبة من 
ت العسكرية املتوالية اليت مل تتوقف حىت انقالب موري   تانيا األخري. االنقال

تشري إىل انقضاء  –وهناك غريها كثري  –وسلسلة اإلنذرات املشار إليها 
"، فالضغوط على السودان دوامات العنف" ودخول عصر "عواصف العنفعصر "

متتد هزاته االرتدادية إىل تشاد، بل النيجر اليت شهدت صدامات عنيفة بني العرب 
يت واألفارقة. واجتماع جملس الوزراء اللب ناين إلقرار مشروع اتفاق احملكمة الدولية 
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صداه من دمشق، وخطر تقسيم العراق ميكن أن يقوض استقرار تركيا وإيران 
.. ..وهكذا.    وسور

ودوامات العنف اجلديدة أكرب حجًما بكثري من قدرة الدولة القطرية العربية، 
يف العراق سيمتد فكل حتليل أو استشراف مستقبلي يؤكد أن انفجار صراع مذهيب 

خلارج العراق، واستمرار الصراع يف السودان يهدد بقاء النظام التشادي، والصراع بني 
احلكومة الصومالية وميليشيات احملاكم اإلسالمية ميكن أن يزعزع استقرار دولتني معا 
دد  مها إرتر وإثيوبيا. فاألزمات تبدأ داخل حدود دولة واحدة مث تصبح دوامة 

لتايل فإن كل امللفات الساخنة يف املنطقة العربية هي يف  بتالع أطراف أخرى، و
ا إىل حميط أوسع.   احلقيقة أزمات إقليمية متتد احلدود احملتملة لتفاعال

وامللفت أن رقعة الشطرنج الكبرية، وإن امتدت شرقًا لتشمل إيران، وجنوً 
العامل مللف الكردي يظل قلبها "لتشمل القرن اإلفريقي، ومشاال لتضم تركيا، بسبب ا

لقوة العريب  –النظام البعثي العراقي  –". وبعد زوال نظام سياسي من هذه الرقعة 
رخيية، مل يتجاوز النظام الرمسي العريب مرحلة التحذير واإلنذار، ومل تزل  يف سابقة 

ا بلورة رؤية تتجاوز اخلوف  وتصورات للحل اجلامعة العربية املظلة اإلقليمية املنوط 
"، مل تزل دبلوماسية اإلنذاراتتتجاوز التحذير من الفوضى وآليات أكثر فعالية من "

  هذه اجلامعة رهينة عجزها.

ت الكبرية اليت تتصاعد  والسمة الثانية يف االستجابة الرمسية العربية للتحد
ا هي تراجع دور الدولة العربية لتحل حملها القوى غري الرمسية. فم ثًال، النظام وتري

السوداين يف مواجهة أزمة دار فور تراجع دوره ليحل حمله دور امليليشيات الشعبية 
"، ويف الصومال صعدت ميليشات احملاكم اإلسالمية لتمأل الفراغ الذي  اجلنجويد"

كان يفرتض أن متأله احلكومة االنتقالية كبنية مؤسسية رمسية بل دخلت يف صراع 



228 
 

ا بعد أن كانت أقدس معها و.. ..، وهكذا أص بحت دول عربية حتتمي بشعو
  مهامها محاية هذه الشعوب.

  

  وإما .. .. إما

ودبلوماسية اإلنذرات املتبادلة تكشف عن نزوع غريب قوي ملعركة فاصلة متتد 
اية لسياسات جتاهل املشكالت املزمنة، وقبول  متداد رقعة الشطرنج، تكتب 

ر على التغيري، وهي يف الوقت نفسه تعبري عن حتول احللول الوسط، وتفضيل االستقرا
تمع الدويل، وتفعيل الباب  مهم يف السياسة الدولية هو الصعود غري املسبوق لدور ا
للجوء إليه يف العديد من األزمات. وهو  السابع من ميثاق األمم املتحدة، والتلويح 

ت املتحدة كقط لصعود الكبري للوال ب دويل وحيد، إال أنه يف وإن كان مرتبطًا 
الوقت نفسه دليل على تقارب غريب أورويب أمريكي بشأن امللفات األكثر أمهية يف 

  املنطقة، بعد عقود من سياسات التأجيل والتوافق واحللول الوسط والصفقات.

ا يف السياسة الدولية ولندرك الفرق اجلوهري بني حقبتني خمتلفتني متامً 
ا حل أزمة الصواريخ الكوبية فعندما وصلت لطريق  نستحضر الطريقة اليت مت

ت املتحدة كو مقابل تركيامسدود طرح الروس صيغة " "، وعندما أرادت الوال
ملشاركة يف حترير الكويت عقدت صفقة " الكويت مقابل إقناع النظام السوري 

  . "، أما يف احلقبة اجلديدة فال مكان على ما يبدو ملثل هذه الصفقاتلبنان

وإزاء هذا التقارب الغريب/ الغريب ضاق أمام العامل العريب هامش احلركة 
واملناورة، وأصبح خمريًا بني األبيض واألسود، مدعًوا لالختيار، ال بني العصا واجلزرة، 

  بل بني عصا غليظة وأخرى أغلظ!
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وضمن املستجدات أن التسويف مل يعد مقبوًال، والرهان على الوقت حلت 
لبدائل األكثر غلظة، ويشار هنا إىل التلويح األمريكي حمله اجلد اول الزمنية والتلويح 

" مع رفض الكشف عن حمتواها. بللجوء يف الشأن السوداين إىل اخلطة "
فالسودان حسب هذا اإلنذار خمري بني املر واألكثر مرارة. ورمبا لو كانت العالقة بني 

ا أقل سواًء لك ا إدارة هذه األزمة اخلانقة بشكل احلكومات العربية وشعو مكا ان 
شاشة الداخل.    أيسر، لكنها لألسف حماصرة بضغوط اخلارج ومثقلة 

" تبقى الدوامات مرشحة لالتساع، واملخاطر متجهة إما وإماويف مواجهة "
للتصاعد، فاالحتقان املتزامن يف لبنان والسودان واألرض احملتلة والعراق، حيمل يف 

طر كبرية، واالستجابة العربية تظل حبيسة رؤية كالسيكية للذات والعامل. طياته خما
وبعض األبواب إذا فتح فال سبيل إلغالقه، فإما جترع مرارة الدخول منه والصرب 

خلروج من التاريخ!.   عليها، وإما االنتحار 
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  )47( تقرير بيكر دعوة للحل أم لعدم الثقة؟
  

العربية، وكان انتظار صدور تقرير بيكر كنت ضيًفا يف إحدى الفضائيات 
هاملتون يشغل احملللني. وبناء على ما كان متاًحا من فقرات تسربت من التقرير 
لإلعالم األمريكي فقد توقعت أال يقبل الرئيس األمريكي إال احلد األدىن من توصياته، 

ً يف التنجيم السياسي بقدر ما كانت اختبارًا مل   نهج التحليل.ومل تكن اللعبة امتحا

رقى  وقد أصبحت املشكلة العراقية درًسا حقيقًيا لتعلم التحليل السياسي 
أشكاله، واختبار املقوالت السائدة عن قواعد العالقات الدولية، وثوابت ومتغريات 
العالقة مع الغرب بشقيه األورويب واألمريكي ومآالت مستقبل النفوذ األمريكي يف 

ا األزمة. فحجمها كبري وخيوطها  املنطقة، وغريها من الق ر ضا واألسئلة اليت أ
. ً ً وخارج اللحظة الراهنة زما   كثرية، وكثري منها ميتد خارج العراق مكا

  

  مصاحل أمريكا وحلفائها

خالصة تقرير بيكر هاملتون، بعيًدا عن التقييمات اليت يراها البعض قاسية، 
ا مستحيلة التط بيق، خلصها الدبلوماسي الداهية هنري  والنصائح اليت توصف 

م عندما دعا اإلدارة األمريكية للرهان على " استبداد كيسنجر قبل صدور التقرير 

                                                 
  .2006/ 12/  13) نشر يف 47(
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" يف العراق يؤمن ألمريكا مصاحلها. وهو ما ترمجته أطراف عديدة عراقية عسكري
الحنياز " ألجل ااحللفاءوعربية قلقا معلنا من أن أمريكا عادت إىل لعبة التخلي عن "

  ".املصاحلإىل "

ت  وهو أمر ميكن أن تكون عواقبه وخيمة يف املستقبل على مصاحل الوال
املتحدة اليت ستصبح حليًفا ال يثق به أحد. الكاتب واحمللل السياسي األمريكي 
لوقائع لينبه إىل أن التضحية ستكون بـ  ماكس بوت أطلق حتذيًرا مشفوًعا 

ا: و""، وستجعل أمصداقية أمريكا" لنظر ية قوة سياسية تفكر طويًال قبل أن تثق 
إىل سجلنا الطويل واملشني احلافل حبوادث التخلي عن أصدقائنا وحلفائنا ال 

فقد دأبنا على التنكر . أعتقد أن أي شخص عاقل سرياهن على أمريكا
اه ألصدقائنا، منذ نزاعاتنا البحرية األوىل ضد "القراصنة" الذين كانوا جيوبون مي

البحر األبيض املتوسط ويزرعون الرعب يف السفن األمريكية. وهكذا قررت 
شا طرابلس التحالف مع أخيه "محيد  ت املتحدة لدحر  حكومة الوال

قاد املبعوث األمريكي "ويليام إيتون"  1804القرمانلي" الطامع يف احلكم. ويف 
دف وضع قوة من املرتزقة والبحرية األمريكية متوجًها إىل مشال  أفريقيا 

  "."قرمانلي" على العرش

شا  لكن سرعان ما مت إلغاء املهمة بعدما عقد الرئيس جيفرسون اتفاقًا مع 
ألف دوالر أمريكي.  60طرابلس يطلق مبوجبه سراح الرهائن األمريكيني مقابل مبلغ 

لقد ضحينا حبليفنا من أجل سياسة وقتها كتب إيتون، وهو يتميز من الغضب: "
: هل أنت وقد صاغ بوت تساؤله قائًال  ".ض الشرف وترتك اإلنسانية تنزفتنق

  مستعد للمجازفة حبياتك لنصرة نظام يعتمد على الدعم األمريكي املستمر؟ 
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وهذه الصورة الذهنية مستقرة بدرجة كبرية عربًيا، حىت إن الرئيس السوري 
النهاية ستفقد صربها  الراحل حافظ األسد قال ملسؤول دبلوماسي رفيع إن أمريكا يف

وستتخلى عن كل حلفائها، وستتخلى كذلك عن إسرائيل كما فعلت يف مرات كثرية 
ويف احلقيقة فإن هذا الرهان له يف التاريخ األمريكي شواهد كثرية، فعقب  سابقة.

" لكن حق تقرير املصرياحلرب العاملية األوىل كان الرئيس ويلسون املدافع األول عن "
ت املتحدة ساكًنا للدفاع عن تشيكوسلوفكيا وبولندا اللتني مع ذلك مل حت رك الوال

  احتلتهما أملانيا النازية.

وتكرر املشهد ذاته خالل احلرب العاملية الثانية عندما وقفت مكتوفة األيدي 
إزاء الغزو السوفيييت ألورو الشرقية. وقد فاقمت اإلدارات املتعاقبة هذه االزدواجية 

حتث شعوب أورو الشرقية على االنعتاق من اهليمنة السوفييتية، لكنها عندما كانت 
، وال اهلنغاريني 1953مل تقم بشيء ملساعدة أملانيا الشرقية يف انتفاضة مواطنيها سنة 

وال أقصد هنا أنه كان على أمريكا التسبب يف  .1968، أو التشيك يف 1956سنة 
لثة، إال أنه على األقل كا إلمكان ممارسة ضغوط دبلوماسية حرب عاملية  ن 

  واقتصادية على االحتاد السوفيييت لتخفيف قبضته على تلك الشعوب.

فضل حاًال وهم حتت  وحىت مناوئو النظام الكويب الشيوعي مل يكونوا 
من الكوبيني املنفيني يف أمريكا  1500نزل  1961أبريل  17الرعاية األمريكية. ففي 
، لكن معظمهم تعرض للقتل، مبساعدة وكالة االستخب ارات املركزية على سواحل كو

أو االعتقال بسبب تدخل اجليش الكويب ورفض إدارة الرئيس كينيدي استخدام قوة 
م األمر إىل الفشل. أما يف السنوات التالية فقد شنت  جوية حلماية املتسللني فانتهى 

ت املتحدة حرً شاملة ملنع زحف القوات الشيو  عية على جنوب فيتنام، لكن الوال
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ومع التعب من احلرب تركوا اجلنوبيني يتدبرون أمرهم وتعرض العديد  1973حبلول 
  منهم للقتل والتنكيل.

مث جاءت حالة شاه إيران الذي ختلت عنه دون أن متنحه حىت حق اللجوء 
من  1991السياسي. ويظل األسوأ ما تعرض له األكراد والشيعة يف العراق عام 

شدهم الرئيس جورج بوش األب " طعن خذوا زمام املبادرة يف الظهر عندما  أن 
" لإلطاحة بصدام حسني، لكنه ظل يتفرج عندما أقدم رجال الديكتاتور يديهم

  على قتل املنتفضني.

  

  بني الفخ والفرصة

غــري أن مــا مل يقلــه بــوت هــو أن العالقــات بــني أمريكــا وبعــض أهــم احلكومــات 
ـا العربية اليت ا ا بعالقة شراكة أصابتها تصدعات، رمبا كـان مـن املسـتحيل رأ رتبطت 

لتايل فإن مصاحلها يف واحدة من أكثر املناطق حساسـية يف العـامل  يف األفق املنظور، و
  ".شركاء متوجسنيستصبح يف يد "

فـــــالوجود العســـــكري األمريكـــــي املباشـــــر يف العـــــراق، وضـــــغوطها لتـــــدويل أزمـــــة 
ا للنظام السوري، ودورهـا املتنـامي يف لبنـان، كلهـا رسـائل حتمـل معـىن دارفور، وحماصر

مـني هـذه املصـاحل  ـا تريـد تغيـري قواعـد اللعبـة لتصـبح قـادرة بنفسـها علـى  واحًدا هـو أ
م بعد أن اعتمدت لعقود على هؤالء الشركاء لتأمينها.   بشكل 

صــــوص والقضــــية هنــــا ليســــت مــــدى عدالــــة هــــذه املســــاعي، أو اتفاقهــــا مــــع ن
القانون الدويل، بل تدارس النتائج اليت ترتتـب عليهـا، فالتوجـه اجلديـد معنـاه أن يتوسـع 

  " لفرتة.جتميد" أو "هدنةالوجود األمريكي املباشر حىت لو مّر مبرحلة "
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رخيـــــي، وتصـــــبح  ـــــدة تصـــــبح أمـــــام مفـــــرتق طـــــرق  ـــــايل فـــــإن أطرافًـــــا عدي لت و
يكون أي رئـــيس أمريكـــي قـــادم احتمـــاالت الصـــدام أقـــرب مـــن احتمـــاالت الوفـــاق، وســـ

مضـــطرًا لقبـــول احلـــد الكـــايف مـــن التغـــري يف منـــط الســـلوك األمريكـــي الـــذي يـــؤمن تبديـــد 
  خماوف حلفاء أمريكا اجلدد:

دعاة اإلصالح السياسي، أكراد العراق وشيعته، حتالف الرابع عشـر مـن آذار 
  يف لبنان.... 

لنسبة ألفضًال  لتـايل فـإن الرتاجـع  عن دول عربية هلا أمهية استثنائية  مريكا، و
لنســــبة للمصــــاحل  لشــــكل الــــدرامي الــــذي يتخيلــــه الــــبعض لــــيس اخليــــار األقــــل كلفــــة 
ــا ميكــن أن  األمريكيــة علــى املــدى املتوســط والبعيــد. وال أعتقــد أن مجهــورً أو دميقراطًي

  تكون لديه شجاعة حتمل مسؤولية ما يرتتب عليه. حىت لو كان جيمس بيكر!
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  .2013 ،بريوت ،دراسات الوحدة العربية

 ،السعودية ،مركز صناعة الفكر ،** السعوديون الشيعة: الفكرة واإلشكاليات
2015.  

تمع املدين السعودي ؛ املالمح.. واألدوار  ،السعودية ،مركز صناعة الفكر ،** ا
2015.  

مؤسسة ، الرؤى املستقبلية) ،املمارسات ،الليربالية يف السعودية (الفكرة** 
الطبعة (السعودية)،  مركز صناعة الفكر للدراسات والبحوث(لبنان)، اإلنتشار العريب 

  .2013االوىل: 
  

  سادسًا: أعمال حققها
 ،مصر ،مكتبة اإلميان ،حتقيق ،** ديوان أمري الشعراء أمحد شوقي (الشوقيات)

  .2007 ،مصر ،مكتبة جزيرة الورد
مكتبة جزيرة  ،مصر ،مكتبة اإلميان ،(حتقيق) ،** ديوان الشاعر حافظ إبراهيم

  .2009 ،مصر ،الورد
ريخ األمم اإلسالمية، الدولة األموية، الشيخ مـحمد الـخضري  ** مـحاضرات 

  .2022، مكتبة بريوت، القاهرة/ مسقط، بك، (حتقيق)
  

  سابعًا: أعمال أعدها للنشر أو حررها
اكتشف وأعاد نشر رواية: اعرتافات حافظ جنيب: مغامرات جريئة مدهشة وقعت 
يف نصف قرن للمغامر املصري حافظ جنيب، وهي الرواية اليت اقتبس عنها املسلسل 

ا دراسة عن حياة مؤلفها.    التلفزيوين املصري الشهري فارس بال جواد. وقد قدم هلا وأحلق 
جريئة مدهشة وقعت يف نصف قرن (إعداد  ** اعرتافات حافظ جنيب: مغامرات

  للنشر). 
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  مصر. ،لبنان  ،دار احلسام ،1996 ،الطبعة األوىل
  .2003 ،بريوت ،دار االنتشار العريب ،الطبعة الثانية

الشرتاك) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ملؤلفها  ،جملدات 8 ،** حرر (
 ،مصر ،دار الشروق ،الوهاب املسريي املفكر العريب اإلسالمي املرموق الدكتور عبد

1998 .  
الشرتاك) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ملؤلفها املفكر العريب  ،** حرر (

دار  ،نسخة ميسرة وخمتصرة (جملدان) ،مسرييـاإلسالمي املرموق الدكتور عبد الوهاب ال
الشرتاك مع مركز زايد للتنسيق واملتابعة بدولة اإلمارات   . 2004 ،الشروق مبصر 

** القمة األمريكية السعودية األوىل: القمة السرية بني امللك عبد العزيز ابن سعود 
بقلم: الكولونيل: وليم  ،(تقدمي وحترير ودراسة) ،)1945 ،والرئيس روزفلت (البحريات املرة

لسعودية)إيدي (أول وز  سلطنة  ،مكتبة بريوت ،ترمجة: حسن اجلزار ،ير أمريكي مفوض 
  .2008 ،مصر ،شركة دلتا ،عمان

دار احلرم  ،إعداد وتقدمي ودراسة ،ليف: ديل كارنيجي ،** دع القلق وابدأ احلياة
  .2009 ،مصر ،للرتاث

مي إعداد وتقد ،ليف: ديل كارنيجي ،** كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف الناس
  .2009 ،مصر ،دار احلرم للرتاث ،ودراسة

شا) ،ا على قاسم أمني)** تربية املرأة واحلجاب (ردً   ،ليف: دمحم طلعت حرب (
  .2009 ،مصر ،دار الغد للنشر ،إعداد وتقدمي ودراسة

ليف: ديل كارنيجي،  ، مكتبة بريوت، تقدمي ودراسة** فن التعامل مع الناس، 
  .2022مسقط، 

  

  جـوائزمناً: 
 ،1991املسابقة الثقافية للشباب لعام  ،مصر ،** جائزة مؤسسة اقرأ اخلريية

  املركز الثالث يف جمال الشعر.
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 ،1992املسابقة الثقافية للشباب لعام  ،مصر ،خرييةـ** جائزة مؤسسة اقرأ ال
  املركز الثاين يف جمال املسرح عن نص ما زال خمطوطاً.

لس األعلى للثقافة مركزـ** جائزة أفضل قصيدة (ال  ،مصر ،الثاين) من ا
  ."نقوش على قرب شهيدة" :عن قصيدة ،1999

مارة الشارقة بدولة اإلمارات  ** جائزة اإلبداع العريب من: دائرة الثقافة واإلعالم 
  عن مسرحية عاصمة للبيع. ،2000مركز الثاين) عام ـالعربية املتحدة يف جمال املسرح (ال

هيئة العامة ـجال الشعر (املركز الثاين) من الـتحي عامر يف ممد فـ** جائزة أح
  .2003 ،الدورة األوىل ،مصر ،لقصور الثقافة

مركز الثالث) من اهليئة العامة ـجال الرواية (الـمد فتحي عامر يف مـ** جائزة أح
  ريس. ،بريوت ،عن رواية القاهرة ،2004 ،الدورة الثانية ،مصر ،لقصور الثقافة
لـجائزة أفضل قصيدة (ال**  دي جازان األديب  مملكة العربية ـمركز الثاين) من 

  عن قصيدة: "بقصائدي ويقيين". ،هجرية 1423السعودية يف املسابقة الثقافية لعام 
  

  أعمال نقدية تناولت أعماله:سعاً: 
** "ممدوح الشيخ وعماد أو صاحل شعاعان من مشس شعر تشرق"، منشور يف: 

ز كاظم ،رؤى وذات" "كتابة:  ،مصر ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،صايف 
2003.  

ت نقدية يف شعر ممدوح الشيخ"  ،ليف األساتذة: رمضان أبو غالية ،** "مقار
دي األدب ببيت  ،سامح القدوسي ،أمحد مرسال، صربي عبد الرمحن إصدارات 

  .2004 ،مصر ،ثقافة قويسنا
 ،جامعة جنت البلجيكية :يف "عاصمة للبيع" :يته** رسالة ماجستري عن مسرح

  . (قيد الرتمجة)2006 ،للمستشرقة البلجيكية ماريكي فان كرايسبليك
  

  عاشرًا: مسامهات أخرى
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ئقــي، (الفكــرة واإلعــداد واملــادة العلميــة)، قنــا ة ** "دولــة املنطمــة الســرية، فــيلم و
ئقية، قطر،    .2009اجلزيرة الو

مج "أعدَّ وقدَّم **    ).2011( ،مباشر ،)مصر(احلكمة قناة  ،"احملفلبر
مج "**   ،مباشـر ،)مصـر(احلكمـة قنـاة  ،"من قلب الكيـان الصـهيوينأعدَّ وقدَّم بر

)2011.(  
مج "ساعة من القاهرة"  ،2011( ،مباشر ،قناة االجتاه (العراق) ،** أعدَّ وقدَّم بر

2013.(  
مج "إسالميون"**   2013( ،مسـجل ،قناة فلسطني اليـوم (لبنـان) ،أعدَّ وقدَّم بر

، 2015.(  
ت داخل العامل العريب وخارجه، أمهها ** نشر له مقاالت يف املستقبل جريدة : دور

جملة احلياة (اللندنية)، جريدة عمان (العمانية)، جريدة البيان (اإلماراتية)، جريدة (اللبنانية)، 
لة (اللندنية)،  ، الوطن (املصرية)جريدة الدستور (املصرية)، ية)، جريدة جملة اجلديد (اللندنا

جملة كلية امللك ، جملة آراء حول اخلليج (السعودية)، جملة اجتاهات األحداث (اإلمارات)
  .، جريدة الفنون (الكويت)جملة الوعي اإلسالمي (الكويت)خالد العسكرية (السعودية)، 

اللجنة "يف أول مؤمترات  ؟"اإلسالم للبشريةماذا أعطى "** قُــِدمت ورقته الفكرية: 
  ).2002نوفمرب  ،(لندن "،العاملية لنصرة خامت األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص

  ).2008 ،2005مصر ( ،مشرف على حترير الصفحة الدينية جبريدة الدستور **
(إعداد  "،مملكة للبيع" :** عرضت فرقة مسرح ديب األهلي اإلماراتية مسرحية

  . 2009يوليو  ،ديب ،"عاصمة للبيع" :عبد هللا صاحل) املقتبسة عن مسرحيته :وإخراج
** شارك يف العديد من املؤمترات العلمية والثقافية يف: مصر، لبنان، ليبيا، 

  اإلمارات، والعراق.
الثقافية والسياسية يف خمتلف  ،** شارك يف عشرات الربامج التلفزيونية واإلذاعية

  القنوات الفضائية املصرية والعربية.
  .. ..  – 2013** مدير املركز الدويل للدراسات واالستشارات والتوثيق (مصر)، 
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  ترمجات يف معاجم وموسوعات

 ،** ترمجة يف الطبعة األوىل من: معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين
  الكويت). ،(مؤسسة البابطني

ء مصر  ،هيئة العامة لقصور الثقافةـ(ال ،** ترمجة يف الطبعة األوىل من: معجم أد
  مصر).

** ترمجة يف الطبعة األوىل من: املوسوعة الكربى للشعراء العرب املعاصرين: 
برعاية الشيخة أمساء  ،2009 ،املغرب ،إعداد وتقدمي: فاطمة بوهراكة ،2006 ،1956

  بنت صقر القامسي.
ء: من العصر اجلاهلي حىت سنة  ** ترمجة يف الطبعة األوىل من: معجم األد

 ،2002 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،كامل سليمان اجلبوري  ،2002
  هــجرية. 1424

** ترمجة يف الطبعة األوىل من: معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة (موسوعة 
جروس برس،  دار صادر، بريوت،بديع يعقوب (إعداد)، الشعراء العرب)، الدكتور إميل 

   .2004 طرابلس/ لبنان،
  

  1967/  8/  14ريخ امليالد    : 
  اجلنسية          : مصري

  ** عضو احتاد كتـَّاب مصر.
  

  للتواصل:
  

E،Mail:   mmshikh@hotmail.com 
 


